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 احلزاً شبالل





م   7 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٙم٥ًم احلرا

 مـف إـؾ ٕوٓده جيقز ؾفؾ بوحلرام موفف اختؾط صخص

 ُمـ ي٠ميمٚمقا  أن ٕبٜم٤مئف جيقز هؾ سم٤محلرام، اظمتٚمط ُم٤مل  قمٜمده واًمد: ي٘مقل :افسمال

 اح٤مل؟ هذا

 .وطمالل طمرام ُمـ ظمٚمٞمط وُم٤مًمف واًمده، ُمع يٕمٞمش اًمقًمد :افشقخ

 ُم٠ًمخ٦م ذم ذيمره ؾمٌؼ اًمتٗمّمٞمؾ هذا أفمـ اًمتٗمّمٞمؾ، اعم٠ًمخ٦م هذه ذم قمٜمدي اًمذي

 وإذا َيـُجز، مل اًمٕمٙمس يم٤من وإذا ضم٤مز، احلرام قمغم هم٤مًم٤ٌم احلالل اح٤مل يم٤من إذا: أظمرى

 إن: »اًمًالم قمٚمٞمف  ىمقًمف ُمـ اًمقرع، سم٤مب ي٠ميت طمٞمٜمئذ أىمٚمف، ُمـ أيمثره ُمٕمروف همػم يم٤من

 ومٛمـ اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم يٕمٚمٛمٝمـ ٓ ُُمِْمَتٌِٝم٤مت أُمقر وسمٞمٜمٝمام سَملِم  واحلرام سملم احلالل

 ش.وقمروف ًمديٜمف اؾمتؼمأ  وم٘مد اًمِمٌٝم٤مت اشمَّ٘مك

 ش.يريٌؽ ٓ ُم٤م إمم يريٌؽ ُم٤م دع: »اًمًالم قمٚمٞمف  ىمقل يمذًمؽ

م ومٞمف سمٛمٙم٥ًم اسمُتكم ُمـ يمؾ أنّمح: اًمتٗمّمٞمؾ هذا وسمٕمد  أن يٕمقًمف، ممـ طمرا

 ٟم٧ٌم حلؿ يمؾ: »اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ًم٘مقًمف اعمٙم٥ًم: هذا ُمثؾ ُمـ اخلالص حي٤مول

ح٧م، ُمـ ًُّ  ش.سمف أومم وم٤مًمٜم٤مر اًم

 إطمٙم٤مم يم٤ًمئر اًمِمديد احلٙمؿ هذا يتْمٛمـ اًمذي هق احلدي٨م هذا أن ؿمؽ ٓ 

 ُم٤م ُمٜمف وم٠متقا  ؿمئ ُمـ سمف أُمرشمٙمؿ ُم٤م»  اًمًالم قمٚمٞمف  ىمقًمف قمٛمقم ذم داظمؾ اًمنمقمٞم٦م،

 ش.اؾمتٓمٕمتؿ

ٌْٜمَك اًمتل احلٞم٤مة هذه قمـ يٌتٕمد اعمًٚمؿ اؾمتٓم٤مع ومام   ومٛمـ طمرام، ُمٙم٥ًم قمغم شُم

 .ٟمٕمؿ وأب٘مك، ًمف ظمػم ومذًمؽ ضمٌٞمٜمف سمٕمرق يقُمف ىمقت يٙمت٥ًم أن إبٜم٤مء ُمـ اؾمتٓم٤مع

  (. :..7:  55/ 77/ واًمٜمقر اهلدى)



م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   8   اًمٙم٥ًم احلرا

 وافؽوشقً افػقديق أذضي مـ افؽسى

 هذا ذم احلٙمؿ ومام ويم٤مؾم٧م، ومٞمديق أذـم٦م سمٞمع حمؾ ُمـ ي٘مت٤مت رضمؾ :اًم٤ًمئؾ

 سم٤مًمتٗمّمٞمؾ؟ اًمٙم٥ًم

 اجل٤مئز ومٞمٝم٤م خيتٚمط اًمتل إُمقر ُمـ يمثػم ذم احلٙمؿ اًمٗمٞمديق، حمؾ ذم احلٙمؿ :اًمِمٞمخ

 هق يم٤من إن اًمٖم٤مًم٥م  إمم يٜمٔمر أن اًمٖم٤مًم٥م، قمغم هق ذًمؽ ُمثؾ ذم واًمٕمؼمة سم٤معمحرم،

 .ومحرام احلرام هق يم٤من وإن ومحالل، احلالل

 اًمذي هق اًمٗمٞمديق قمغم يٖمٚم٥م اًمذي أن اًمٞمقم، ًمقاىمٕمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمٕمت٘مده واًمذي 

 ٟمنمه جيقز ٓ ُم٤م هق ؿمؽ سمال هق اًمتٚمٗمزيقن قمغم يٖمٚم٥م واًمذي اًمتٚمٗمزيقن، قمغم يٖمٚم٥م

 .إًمٞمف اًمٜمٔمر وٓ

ؤه، وٓ سمٞمٕمف جيقز وٓ اؾمتٕمامًمف جيقز ٓ أنف هق اًمٗمٞمديق طمٙمؿ يٙمقن: وهلذا   ذا

 أي٦م وهذه﴾ َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقاْ ﴿ شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم حت٧م داظمؾ يُمٚمُّف وهذا

 قم٤مُمٞم٤ًم، رضمالً  يم٤من وًمق  ُمًٚمؿ يمؾ ذهـ ذم ُمٕمٜم٤مه٤م إىمؾ قمغم راؾمخ٦م شمٙمقن أن جي٥م

 اًم٘مقاقمد سمٌٕمض ضم٤مهالً  يٙمقن أن أُمره ٓزم ُمـ ًمٞمس قم٤مُمٞم٤مً  اعمًٚمؿ يمقن وم٢من

 .هب٤م آسمتالء يٙمثر اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 ومال قم٤مُم٦م، ىم٤مقمدة هذه﴾ َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقاْ  َوَٓ ﴿ وضمؾ قمز وم٘مقًمف

 أن يٜمٌٖمل اعمٜمٙمر، قمغم شمٕم٤مون ومٞمف أن يٕمٚمؿ ٟمقع أِي  قمـ اًم١ًمال اعمًٚمؿ يٙمثر أن يٜمٌٖمل

 .جيقز ٓ أنف قمٜمده اجلقاب يٙمقن

 داظمٚم٦م ويمٚمٝم٤م واطمدة، وشمػمة قمغم يمٚمٝم٤م إؾمئٚم٦م شمٙمثر طمٞمٜمام ضمداً  أت٠مخؿ أن٤م وًمذًمؽ 

 .أبداً  طمٍمه يٛمٙمـ ٓ وهذا اعمٜمٙمر، قمغم اًمتٕم٤مون ذم

 قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقاْ  َوَٓ ﴿ أذه٤مٟمٜم٤م، ُمـ اًم٘م٤مقمدة هذه شمزول ٓ أن يٜمٌٖمل سم٠منف أنّمح وأن٤م 

 .ُمٜمٙمر يمؾ هذا ذم ويدظمؾ﴾ َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ 

 (:.. 79. : 9/  71/  واًمٜمقر اهلدى)



م   9 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٙم٥ًم احلرا

 افبقً هذا دم يػعؾ موذا توب ثؿ اهلبي مـ بقًتو بـك رجؾ

 .اًمٌٞم٧م هذا ذم يٗمٕمؾ ُم٤مذا شم٤مب صمؿ اهل٦ٌم ُمـ سمٞمت٤م سمٜمك رضمؾ :اًم٤ًمئؾ

ٕم٤م يم٤من وإذا اهلل، إمم اًمتقسم٦م ُيـحًـ أن ؾمقى ؿمٞمًئ٤م يٗمٕمؾ ٓ :اًمِمٞمخ  قمٚمٞمف ُُمَقؾمَّ

 .ؿمئ يٚمزُمف ومال هق أُم٤م واعم٤ًميملم، اًمٗم٘مراء إمم يمتقسم٦م صمٛمٜمف، ومٞمدومع

  (:.. 55:  79/ 78/ واًمٜمقر اهلدى)

 هذه مصر ؾام توب ثؿ وافتؿثقؾ افغـوء مـ ـبرة ثروة مجع رجؾ

 افثروة؟

 صمروةً  مجع متثٞمٚمف أو همٜم٤مئف ومؽمة أثٜم٤مء ذم ُُمَٖمٜمّل، أو ُُمـَٛمِثؾ رضمؾ، آظمر ؾم١مال هٜم٤مك

 ومٝمٜم٤م شم٤مب، إٟمف صمؿ إجي٤مرات، اًمٜم٤مس ُمـ يت٘م٤مى وخٛم٦م، قمامرة ُمٜمٝم٤م سمٜمك ـم٤مئٚم٦م

 :ؾم١مآن

يط  :إول افسمال  ُم٤م سمدًٓ  هب٤م، يٜمتٗمع أن جيقز هؾ شم٤مب، سمٕمدُم٤م إهم٤مين  اًمنما

 أم هب٤م يتّمدق أظمذه٤م وإن ي٠مظمذه٤م؟ ومٝمؾ إؿمٞم٤مء، وهذه آؾمٓمقاٟم٤مت، أهؾ ي٠مظمذه٤م

 .إول اًم١ًمال هذا هب٤م؟ يٜمتٗمع

 هذا قمغم واجلقاب اًمقضمقه، ُمـ وضمف سم٠مي ذًمؽ جيقز ومال قمٜمدي أُم٤م :اًمِمٞمخ

 ذم آؿمؽماك ذم يٚمت٘مٞم٤من ٕهنام إول: اًم١ًمال قمغم اجلقاب ُمـ ُي١ْمظمذ اًمت٤مزم اًم١ًمال

م اح٤مل  اًمٕمٍم ذم اعمتٗم٘مٝم٦م ُمـ ُيْٗمتِٞمف ُمـ جيد أن ُمـ اإلٟم٤ًمن هذا يٕمدم ٓ ًمٙمـ، احلرا

 ًمٌٕمض اًمنمقمٞم٦م واًمٌٞمٜم٤مت احلج٩م ويدومٕمقن اًمرظمص، يٚمتٛمًقن أجْم٤مً  اًمذيـ احل٤مض

 وآٓت ًمٚمٖمٜم٤مء اًمتٙم٥ًم يمتحريؿ احلٙمؿ واؿمتد إُمر، قمزم ُم٤م وم٢مذا اًم٤ٌمـمٚم٦م، دقم٤موىاًم

 أطمد أومتقا  أن وىمع وىمد ومٞمجقز، اًمتحريؿ ذم ىم٤مـمع ٟمص يقضمد ٓ: ىم٤مًمقا  اًمٓمرب،

، اًمذيـ اًمؼميٓم٤مٟمٞملم  وم٠مضم٤مزوا احلرام، اح٤مل هذا ُمـ ىمٌؾ ُمـ ُمٙمًٌف يم٤من وىمد أؾمٚمٛمقا

 ًمٞمس أنف سمدقمقى ُمٜمف: وآيمت٤ًمب اًمٖمٜم٤مء ُمٝمٜم٦م شمٕم٤مـمٞمف قمغم إؾمالُمف سمٕمد يًتٛمر أن ًمف



م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   71   اًمٙم٥ًم احلرا

 اًمنمقمٞم٦م: إطمٙم٤مم ذم شمِمؽمط ٓ اًم٘مٓمٕمٞم٦م إدًم٦م أن يٕمٚمٛمقن وهؿ ىم٤مـمع، دًمٞمؾ هٜم٤مك

 .اًمٖم٤مًم٥م سم٤مًمٔمـ ومٞمٝم٤م ُيْٙمَتٗمك اًمٗم٘مٝم٤مء، سم٤مشمٗم٤مق اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ٕن

 جيقز أنف وهمػمهؿ، إرسمٕم٦م اعمذاه٥م قمٚمامء سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ ُمـ يم٤من ُم٤م ومألُمرٍ  

 إدًم٦م هذه ُمـ وإوٕمػ اًمراسمع اًمدًمٞمؾ وهق سم٤مًم٘مٞم٤مس، ُم٤م أُمر قمغم آؾمتدٓل

ض واًمرأي اًمرأي، قمغم ىم٤مئؿ ٕنف إرسمٕم٦م:  .وًمٚمخٓم٠م ًمٚمّمقاب ُُمَٕمرَّ

 اًميوري ُمـ ًمٞمس اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم أن اًمٕمٚمامء، سملم قمٚمٞمف ُمتٗم٘م٤مً  إُمر يم٤من وم٢مذا 

 فمٜمل يٙمقن أن يٙمٗمل سمؾ اًمدًٓم٦م، ىمٓمٕمل اًمثٌقت، ىمٓمٕمل ومٞمٝم٤م اًمدًمٞمؾ يٙمقن أن

 .اًمِدًٓم٦م فمٜمل اًمثٌقت

 ذم وصٚم٧م ىمد أهن٤م ٟم٘مؾ مل إن اًمٓمرب، آٓت حتريؿ ذم أطم٤مدي٨م هٜم٤مك ضم٤مءت وىمد 

شمر احلدي٨م ُمرشم٦ٌم إمم جمٛمققمٝم٤م  اعمِمٝمقرة إطم٤مدي٨م ُمـ إىمؾ قمغم ومٝمق ُمٕمٜمًك، اعمتقا

 .اًمٓمرب آٓت حتريؿ ذم سم٤مًمِّمح٦م

 قمغم اًميب ُمٝمٜم٦م يتٕم٤مـمك أن إؾمالُمف سمٕمد اعمًٚمؿ ًمذًمؽ أب٤مطمقا  ذًمؽ ُمع 

 اًمٌخ٤مري، صحٞمح وذم إطم٤مدي٨م سمٕمض هٜم٤مك سم٠من قمٚمٛمٝمؿ ُمع وإوشم٤مر، اعمٕم٤مزف

 .اًمثٌقت ىمٓمٕمٞم٦م ًمٞم٧ًم ًمٙمٜمٝم٤م

ُم٤مً  ُم٤مًٓ  ايمت٥ًم ىمد يم٤من ُمًٚمؿ ِٕي  جيقز ٓ: ٟم٘مقل ومٜمحـ  ُمـ سمقؾمٞمٚم٦م طمرا

م اح٤مضمـ، سم٤مًمّمقت أو سم٤مٔٓت يم٤مًمٖمٜم٤مء اعمحرُم٦م، اًمقؾم٤مئؾ  ئمؾ أن قمٚمٞمف ومحرا

ُم٤ًم، ُم٤مًٓ  اعمٝمٜم٦م هذه سم٥ًٌم يٙمت٥ًم  ُمـ خيرج أن ومٕمٚمٞمف ٟمّمقطم٤ًم، شمقسمتف يم٤مٟم٧م وإذا طمرا

، ؿمخص ُمٜمٝم٤م يًتٗمٞمد ٓ اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ذم ويٍمومف يمٚمف، اح٤مل ذًمؽ  وأن ُُمَٕملمَّ

 . ٟمٕمؿ. ُم٤ٌمح طمالل سمٓمريٍؼ  ًمٚمرزق ـمٚمٌف ُيـَجِدد

 . اًمث٤مين اًم١ًمال :مداخؾي

 ُمـ يت٘م٤مو٤مه اًمذي اإلجي٤مر احلرام، اح٤مل هذا ُمـ سمٜم٤مه٤م اًمتل ًمٚمٕمامرة سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .اًمًٙم٤من

 .هق هق :اًمِمٞمخ



م   77 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٙم٥ًم احلرا

 طمالل؟ :ُمداظمٚم٦م

 . طمرام ومٝمق أقمقج؟ واًمٕمقد اًمٔمؾ يًت٘مٞمؿ وهؾ طمرام، :اًمِمٞمخ

ر اًمرضمؾ هذا أن اعمرأة، ذه٥م ُيِمٌف أٓ هذا :ُمداظمٚم٦م  ومٞمٝم٤م ودومع اًمِم٘م٦م َأضمَّ

 .. أُمقآً 

م اح٤مل اٟمت٘مؾ اًمِمٌف؟ وأجـ يمٞمػ :اًمِمٞمخ  آظمر ؿمخص إمم ؿمخص ُمـ احلرا

 !ريٕمٝم٤م ُمـ يٜمتٗمع ومٝمق ًمف، شمزال ٓ اًمدار هٜم٤م أُم٤م، رء هذا ذقمل سمٓمريؼ

ٌَف ومال  .. إـمالىم٤مً  إُمريـ سملم ؿَم

 ..يٕمٜمل قمٗمقاً  أؾم٤مس قمغم :ُمداظمٚم٦م

 .. شمٗمْمؾ :اًمِمٞمخ

 اًمِم٘م٦م: يٕمٜمل إضم٤مرة، هذه ًمٙمـ شمٜمت٘مؾ، مل وإن اًمدار أن أؾم٤مس قمغم :ُمداظمٚم٦م

  اعمًت٠مضمر؟ هذا ُِمْٚمؽ ص٤مرت

 !احلرام؟ سم٤مح٤مل ضمٜم٤مه ُم٤م صمٛمرة أخٞمس ُم٤مذا؟ صمٛمرة ُم٤مذا؟اإلجي٤مر صمٛمرة ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .طمرام ومٝمق، أبداً  ُمثال يًتقي٤من ٓ :اًمِمٞمخ

  

 (11:  51:  55/ 383/واًمٜمقر اهلدى)

 يؾزمفؿ هؾ افقرثي إػ اكتؼؾ إذا احلرام مـ ادؽتسى ادول

 ؾقف احلؼ ٕصحوب إظودتف

 يم٤من وم٢مذا طمالًٓ، اًمقرصم٦م إمم ُم٤مًمف اٟمت٘مؾ ُم٤مت إذا اًمرضمؾ أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ :ُمداظمٚم٦م

ًمد أن يٕمٚمٛمقن إوٓد أو اًمقًمد  اعمّمدر وقمرومقا  إُمقال، ينق أو ًمّم٤مً  يم٤من اًمقا



م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   75   اًمٙم٥ًم احلرا

 إمم إُمقال هذه يرضمٕمقا  أن يٚمزُمٝمؿ هؾ إُمقال، هذه اًمقاًمد ُمٜمف أظمذ اًمذي

 هلؿ؟ طمالًٓ  يّمػم أم أصح٤مهب٤م،

ُم٤ًم،: أوًٓ  اح٤مل هذا أن قمرومقا  ىمد أهنؿ دام ُم٤م ٓ، :اًمِمٞمخ  اعمٙم٤من وقمرومقا  طمرا

 إمم إقم٤مدشمف وم٢من ص٤مطمٌف، إمم يٕمٞمدوه أن قمٚمٞمٝمؿ يقضم٥م أنف ؿمؽ ومال ُمٜمف، اؾمُتِحّؾ  اًمذي

 . ٟمٕمؿ. اًمدائـ إمم وإقم٤مدشمف اعمٞم٧م، ديـ ووم٤مء ُمـ أومم ص٤مطمٌف

 همػم ًمٙمـ ُمٙم٤من، يمؾ ُمـ ُيَ٘مّٛمش أنف ُمٕمروف يٕمٜمل جمٝمقًٓ، يم٤من وإن :ُمداظمٚم٦م

 أظمذ؟ أجـ ُمـ ُمٕمروف

ة، عمٝمر سم٤مًمٜم٦ًٌم آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام طمٞمٜمئذٍ  :اًمِمٞمخ  إمم اإلرث سمٓمريؼ اٟمت٘مؾ احلرام، اعمرأ

 . يٕمٞمدوه أن ومٞمج٥م وُمّمدره ُمقرده قمرومقا  إذا ًمٙمـ طمالل، هلؿ ومٝمق اًمقرصم٦م

 (11:  37:  53/ 383/واًمٜمقر اهلدى) 

 حرام موفف َمـ وهديي دظقة ؿبقل حؽؿ

م ُم٤مًمف َُمـ وهدي٦م دقمقة ىمٌقل طمٙمؿ] :اًم٤ًمئؾ  ؟[طمرا

م اح٤مل: ًم١ًماًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًمِمٞمخ  ِدىّم٦م، ومٞمٝم٤م ُم٠ًمخ٦م هذه احل٘مٞم٘م٦م اعمرايب، أو احلرا

 ُمتٕمددة، صقر يًتحي اإلٟم٤ًمن أن ويٛمٙمـ اح٤مل، هلذا أيمؾ سم٤مظمتالف وختتٚمػ

 :صقرشملم أؾمتحي أن ؾم٠مطم٤مول وم٠من٤م

 طمرام، ُم٤مًمف أبقه وًمدًا، اسمٜم٤ًم ُمثالً  يٙمقن يم٠من ُمْمٓمراً، يٙمقن أنف: إومم اًمّمقرة

 اًمذي اعمٙم٥ًم هذا همػم ذم رزق ُمّمدر ًمف وًمٞمس ؾمٌٞمؾ، ًمف وًمٞمس ُمٕمف قم٤ميش ومٝمق

سمٜم٤م ومٞمٙمقن يمثػماً، اًمٞمقم ي٘مع مم٤م صقرة ومٝمذه واًمده، ُيَ٘مّدُمف  طمتك ُمٕمف، يٕمٞمش أنف ضمقا

سمف سمٓمٕم٤مُمف يًت٘مؾ أن اؾمتٓم٤مع سم٠منف يِمٕمر م أبٞمف ُمٙم٥ًم قمـ وًم٤ٌمؾمف وذا  .احلرا

 .ؾم١ماًمؽ ذم ضم٤مء يمام ودقمقشمف، هديتف ىمٌقل: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة

 .ًمٓمٕم٤مُمف وأيمؾ ًمٚمدقمقة، واعمجٞم٥م ًمٚمٝمدي٦م، اًم٘م٤مسمض سم٤مظمتالف خيتٚمػ ومٝمٜم٤م



م   73 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٙم٥ًم احلرا

 ومال ُمداهٜم٦ًم، أيمؾ أو اًم٘م٤مسمض أو اعمًتٗمٞمد ُمـ حتّمؾ إؿمٞم٤مء هذه يمؾ يم٤من إذا 

ُم٤ًم، ي٠ميمؾ أنف ؿمؽ  أو اًمداقمل هذا ىمٚم٥م شم٠مخٞمػ سم٤مب ُمـ يمٚمف ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من وإذا طمرا

 ُمتك؟ إمم اًمٜمٞم٦م هبذه جيقز ومحٞمٜمئذٍ  واجلقاب، اًم١ًمال ذم ضم٤مء مم٤م ذًمؽ ٟمحق أو اهل٤مدي

 يٍمومف سم٠من ىمٚمٌف: شم٠مخٞمػ وهق إًمٞمف، رُمك اًمذي اهلدف إمم اًمقصقل ُمـ يٞم٠مس أن إمم

: ىم٤مًمف سمٚم٤ًمن أو طم٤مًمف سمٚم٤ًمن ي٘مقل اًمٜم٘مٓم٦م هذه إمم وصؾ وم٢مذا احلرام، اح٤مل هذا قمـ

ُق  َهَذا﴿  [. 78:اًمٙمٝمػ﴾ ]َوسَمٞمْٜمَِؽ  سَمٞمْٜمِل ومَِرا

 .قمٜمدي ُم٤م هذا

 (11:  18: 53/ 559/ واًمٜمقر اهلدى) 

 وحرام حالل مـ خمتؾط موفف ممـ اهلديي ؿبقل حؽؿ

 ومٞمف يقضمد سمٕمٛمؾ يٕمٛمؾ وهق ـمٕم٤مم، ُمـ هديف ُمثالً  أهداٟمك رضمؾ ـمٞم٥م، :اًم٤ًمئؾ

 ُمـ ي٠ميمؾ هؾ أجْم٤مً  سمٞمتف إمم زاره إذا أو اهلدي٦م، اإلٟم٤ًمن هذا ي٠ميمؾ ومٝمؾ وطمرام، طمالل

 اخلػم؟ ُمٜمف ويرضمق ـمٕم٤مُمف،

 احلرام، أو احلالل اًمٙم٥ًم ُمـ اإلٟم٤ًمن هذا قمغم يٖمٚم٥م سمام اًمٕمؼمة: أوًٓ  :اًمِمٞمخ

ام م اًمٖم٤مًم٥م يم٤من إن طمٙمٛمف، أظمذ همٚم٥م وم٠مُّيُّ  طمالل اًمٖم٤مًم٥م يم٤من وإن طمرام، ومٝمقا  طمرا

 .طمالل ومٝمق

ُم٤مً  هٌف: صم٤مٟمٞم٤مً    يم٥ًم ًمف ًمٞمس ُمثالً  اًمٌٜمؽ ذم ُمقفمػ أيَّ  أو ُمثاًل، اًمٌٜمؽ يمٛمدير طمرا

 اإلٟم٤ًمن؟ هذا ُمثؾ إمم ؾم١مآً  وَمٜمَُقضِمف احلرام، اح٤مل هذا إٓ صم٤مين

ٌَؾ أو ـمٕم٤مُمف، ُمـ أيمؾ ُمـ أن :اجلقاب  أيمؾ ٟمٞم٦م ٟمِِٞمتف، إمم يٜمٔمر ومٝمق هديتف، ُمـ ىِم

 واعمٙم٥ًم اًمدٟمٞم٤م، طُمٓم٤مم إٓ ذًمؽ وراء ُمـ ُيريد ٓ يم٤من إن ًمٚمٝمدي٦م، واًم٘م٤مسمض

 سم٠من هلؿ سم٤مًمٜمّمٞمح٦م ووؾمٞمٚم٦م، ذريٕم٦م ذاًمؽ يتخذ أن يريد يم٤من وإن جيقز، ومال اًمدٟمٞمقي،

 ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ ٕنٜم٤م إًمٞمٝم٤م: يٜمقي اًمتل اعمّمٚمح٦م هذه سم٤مب ُمـ ذًمؽ ومٞمجقز ُمٙمًٌف، ُيَٓمِٞم٥م

 ُم٤م ومٞمف ًمٞمس دام ُم٤م اعمنميملم، ـمٕم٤مم ُمـ ي٠ميمؾ يم٤من وؾمٚمؿ وآخ٦م قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن

م هق  .اًمٙمت٤مب أهؾ ـمٕم٤مم ُمـ ي٠ميمؾ يم٤من يمام ذقم٤ًم، ُُمـَحرَّ



م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   75   اًمٙم٥ًم احلرا

ُم٧م اًمتل اًمٞمٝمقدي٦م وىمّم٦م   ؿم٤مة، ذراع وؾمٚمؿ، وآخ٦م قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل إمم ىَمدَّ

٧م ىمد ويم٤من ؿ َدؾمَّ ًّ  اهلل صغم اًمٜمٌل شمٜمزه ومام صحٞمح٦م، ىمّمف وهل ُمٕمروومف، ومٞمف، اًم

 .اًمٞمٝمقدي٦م هذه ـمٕم٤مم ُمـ ي٠ميمؾ أن ُمـ وؾمٚمؿ وآخ٦م قمٚمٞمف

 وراء ُمـ يٌتٖمل ويم٤من طمرام، ُمٙمًٌف يم٤من ُمـ ـمٕم٤مم ُمـ أيمؾ إذا اعمًٚمؿ: وم٢مذاً  

ب وإٟمام اح٤مل ًمٞمس ذًمؽ  واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف أُمر إًمٞمف، ًمَِٞمْ٘مُرب اإلٟم٤ًمن، هذا إمم اًمت٘مرُّ

 .اعمٜمٙمر قمـ

 (11:  15:  57/ 558/واًمٜمقر اهلدى)

 حرام مول ؾقف ـون إذا إخً أو إب بامل آكتػوع حؽؿ

 اًمرزق ىمْمٞم٦م طمقل شمٗمّمٞمٚمٞم٦م يمٚمٛم٦م ٟمريد ؿمٞمخ، ي٤م -ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك-: اعمٚم٘مل

 شمِمتٖمؾ أظم٧م ُمـ هدي٦م ي٠مظمذ أو طمرام، دظمؾ ًمف أٍب  قمٜمد يًٙمـ ُمثالً  يم٤مًمذي اعمِمٌقه،

 ؟-ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك- ذًمؽ، إمم وُم٤م ُمتؼمضم٦م خترج أو اًمرضم٤مل سملم

 رومده إمم سمح٤مضم٦م وهق أبٞمف، يمٜمػ ذم يٕمٞمش ُمـ سملم اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ سمد ٓ :اًمِمٞمخ

 ؿمخص ُمـ هدي٦م ًمف يٕمٓمك أن وهل آٟمٗم٤ًم، ذيمرهت٤م اًمتل إظمرى اًمّمقرة وسملم وظمػمه،

 .ظمػمه قمغم يٕمٞمش وأن ُمٕمف، يٕمٞمش أن ُمْمٓمراً  ًمٞمس

 ذم يٕمٞمش اًمذي ُمثالً  اًمقًمد أن أرى وم٠من٤م اًمتٗمّمٞمؾ، ُمـ ومٞمٝم٤م سمد ٓ وم٤معم٠ًمخ٦م وًمذًمؽ 

 أن ًمف شمًٜمح ومرص٦م ٕول يًٕمك أن ومٕمٚمٞمف ُمِمٌقه، إىمؾ قمغم أو طمرام وُم٤مًمف أبٞمف يمٜمػ

م اح٤مل هبذا اًمتٖمذي ُمـ يتخٚمص  .اعمِمٌقه أو احلرا

راً  سمٚمديمؿ ُمـ ؾُمئٚم٧م ُم٤م يمثػماً  راً  ُمرا  أؾم٠مل ومٙمٜم٧م اًم١ًمال، هذا ُمثؾ وشمٙمرا

: ًمف أىمقل ٓ،: اجلقاب يٙمقن أبٞمؽ؟ دار ظم٤مرج شمٕمٞمش أن شمًتٓمٞمع أن٧م هؾ :اًم٤ًمئؾ

 قمٚمٞمؽ، واضم٥م ومٝمذا خترج أن شمًتٓمٞمع أن٧م وم٢مُم٤م اًم١ًمال؟ هذا شم٠ًمل ح٤مذا أن٧م إذاً 

 شمٙم٥ًم أن شمًتٓمٞمع رضمالً  شمّمٌح طمتك ُمْمٓمر، وم٠من٧م خترج أن شمًتٓمٞمع ٓ أن٧م وإُم٤م

 .ضمٌٞمٜمؽ وقمرق يٛمٞمٜمؽ سمِٙمدّ  رزىمؽ



م   75 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٙم٥ًم احلرا

 ومحًٌف يًتٓمٞمع ٓ يم٤من وُمـ اخلالص، ومقاضمٌف اخلالص، يًتٓمٞمع يم٤من ُمـ وم٢مذاً  

 اًمّمقرة ذم هذا اح٤مل، هذا ُمـ يتخٚمص أن اًمٜمٝم٤مي٦م ذم هدومف يْمع وأن يٜمقي أن

 .إومم

 إذا آظمر، شمٗمّمٞمؾ ًمف ومٝمذا طمرام، ُم٤مًمف ُُمٝمدي هدي٦م شم٘مٌؾ إظمرى اًمّمقرة أُم٤م 

 ٟمّم٤مئح شم٘مديؿ ؾم٤مسم٘م٦م ًمف يٙمقن أن دون طم٤مُمدًا، ؿم٤ميمراً  اهلدي٦م ي٘مٌؾ إًمٞمف اعمُٝمدى يم٤من

 يٙمقن أن وخيِمك اًم٤ًمسم٘م٦م شمٚمؽ ًمف يم٤من وإذا هديتف، ي٘مٌؾ أن ًمف جيقز ومال اعمُْٝمِدي، هلذا

 سم٤مب ُمـ ىَمٌِٚمٝم٤م إذا أُم٤م ،-أجْم٤مً - ًمف جيقز ومال قمٜمف، ًمف وشمًٙمٞمت٤مً  ًمف ـمٕمامً  ُمٜمف هديتف ىمٌقل

 .ذًمؽ ُمـ سم٠مس ومال ُمققمٔمتف، قمـ شمٜمٗمػمه وقمدم ىمٚمٌف، شم٠مخٞمػ

  (11:  37:  51/ 573/واًمٜمقر اهلدى)

 احلرام ادول فصوحى افتقبي تؽقن ـقػ

 احلرام؟ اح٤مل ص٤مطم٥م شمقسم٦م مت٤مم يٙمقن يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 وًم٧ًم احلرام، اح٤مل هذا قمـ َيـْخُرج أن: إول اصمٜملم، سمنمـملم يٙمقن :اًمِمٞمخ

 خيرج أن أقمٜمل وإٟمام وم٘مػماً، يم٤من وًمق ُمٕملم ًمِمخص يٕمٓمٞمف أن هق اخلروج هبذا أقمٜمل

 داقمل ومال اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ قمـ يمثػماً  وشمٙمٚمٛمٜم٤م اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ سمٕمض ذم ًمٞمٜمٗم٘مف قمٜمف

 .أوًٓ  هذا ومٞمٝم٤م، اًمٙمالم إلقم٤مدة

 قمز اهلل قمَم اًمذي احلرام اعمٙم٥ًم هذا ُمـ وضمؾ قمز اهلل إمم يتقب أن: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 إؾم٤ٌمب يم٤مٟم٧م ُمٝمام إًمٞمف، أظمرى ُمرة يٕمقد ٓ أن قمغم يٕمزم وأن ومٞمف، وضمؾ

ـْ : ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف قمٜمد يٙمقن وأن واًمٔمروف، َ  َيتَِّؼ  َوَُم  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ  ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  اح٤مل ُمـ اخلروج يٙمقن هٙمذا ،[3-5:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

 ذقمٞم٦م، همػم أظمرى سمٓمري٘م٦م ُمٙمت٤ًٌمً  أو رسمقي٤مً  ُم٤مًٓ  اح٤مل هذا يم٤من ؾمقاء احلرام،

ُم٦م، اًمٜم٤ًمئٞم٦م وإًَْم٦ًٌِم واعمخدرات يم٤مخلٛمر اعمحرُم٦م إؿمٞم٤مء يٌٞمٕمقن يم٤مًمذيـ  اعمَُحرَّ

 .ذًمؽ وٟمحق



م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   71   اًمٙم٥ًم احلرا

م اح٤مل هذا ُمـ اخلروج ـمريؼ هق هذا  .احلرا

   (11:  55: 51/  593/  واًمٜمقر اهلدى)

م دم بف ؾوّتـجر حالًٓ  موفف رأس ـون مـ  ُمـحرَّ

 سف، طمالل ُم٤مًمف وأصؾ همٜم٤مء، وأذـم٦م ومٞمديق ٕذـم٦م سم٤مئع رضمؾ :ُمداظمٚم٦م

 يّمٜمع؟ ومامذا وضمؾ، قمز اهلل إمم يتقب أن وأراد اعمحرُم٦م، اًمتج٤مرة هذه ذم سمف وم٤مشمَّـجر

 ظمػماً؟ اهلل ومجزايمؿ يّمٜمع، ُم٤مذا أم ًمٖمػمه وإضمٝمزة إذـم٦م يٌٞمع أن ًمف أجحؾ

 اعمحرم؟ اًمٜمقع ُمـ يمٚمٝم٤م قمٜمده اًمتل إذـم٦م :اًمِمٞمخ

 .اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .إراىم٦مً  شُمراق يم٤مخلٛمر طمرىم٤ًم، ُيـْحِرىمٝم٤م :اًمِمٞمخ

 .رء قمٜمده سم٘مل ُم٤م أومٚمس وًمق :ُمداظمٚم٦م

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ؾمٛمٕم٧م يمٜم٧م إذا اعمُْٗمٚمِس، همػم اًمٜم٤مضمح هق هذا :اًمِمٞمخ

 اعمٗمٚمس ٓ،: ىم٤مل. ُمت٤مع وٓ ًمف درهؿ ٓ ُمـ ومٞمٜم٤م اعمٗمٚمس: ىم٤مًمقا  اعمٗمٚمس؟ ُمـ أتدرون»

 هذا، ضب وىمد ي٠ميت ًمٙمٜمف اجل٤ٌمل، يم٠مُمث٤مل طمًٜم٤مت وًمف اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ي٠ميت ُمـ ومٞمٙمؿ

 ُمـ وهذا طمًٜم٤مت، ُمـ وهذا طمًٜم٤مشمف، ُمـ هذا ومٞم٠مظمذ هذا، ُم٤مل وأظمذ هذا، وؿمتؿ

 ذم وَمُٓمِرح قمٚمٞمف وَمُٓمِرطم٧م ؾمٞمئ٤مهتؿ ُمـ ُأظمذ رء، طمًٜم٤مشمف ُمـ َيٌؼ مل إذا طمتك طمًٜم٤مشمف،

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ُمٕمٜمقي٤ًم، همٜمل يٙمقن ٓزم هق ُم٤مدي٤ًم، ُمٗمٚمس هذاش اًمٜم٤مر

 ش.اًمٜمٗمس همٜمك اًمٖمٜمك وًمٙمـ اًمٕمرض، همٜمك اًمٖمٜمك ًمٞمس»

 .اًمٜمٗمس همٜمل يٙمقن أن جي٥م هق: إذاً 

 طمرج؟ ومال اًمٜم٤مومٕم٦م، إؿمٞم٤مء سمٕمض قمٚمٞمٝم٤م يًجؾ أن اؾمتٓم٤مع وإن :ُمداظمٚم٦م

 .ُم٤مٟمع هٜم٤مك ًمٞمس هب٤م، يٜمتٗمع قمٚمٞمٝم٤م ؾمجؾ إذا :اًمِمٞمخ

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م
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 .وإي٤مك :اًمِمٞمخ

  (17:  79: 13/   593/  واًمٜمقر اهلدى)

 ظـ شمافف جيقز ؾفؾ ضعوًمو يل وؿدم مسؾاًم  أًخو زرت إذا

 اصساه؟ وممـ مصدره

 وممـ ُمّمدره قمـ ؾم١ماًمف جيقز ومٝمؾ ـمٕم٤مًُم٤م زم وىمدم ُمًٚماًم  أظًم٤م زرت إذا :ُمداظمٚم٦م

 اؿمؽماه؟

 ذاك ُمـ ىمدم اًمذي اًمٓمٕم٤مم يم٤من إذا آظمر، إمم شم٘مديؿ ُمـ إُمر خيتٚمػ :اًمِمٞمخ

 هل ومٞمٝم٤م اًمذسم٤مئح أن قمٚمٞمٝم٤م يٖمٚم٥م واًمتل اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ذم اعمًٚمؿ أظمٞمف إمم اعمًٚمؿ

 يٙمقن يم٠من ذًمؽ، ظمالف قمغم إُمر يم٤من إن أُم٤م ًمٚم١ًمال، هٜم٤م داقمل ومال إؾمالُمٞم٦م ذسم٤مئح

 إٓ هٜم٤مك يذسمحقن ٓ أهنؿ وُمٕمٚمقم اًمٙمٗم٤مر سمالد ُمـ سمٚمد ذم ًمٚمٓمٕم٤مم اعم٘مدم ُمثاًل  اعمًٚمؿ

 يمثػًما  يت٤ًمءل اًمتل اًمٚمحقم سمٕمض إًمٞمف شمًتقرد وًمٙمـ إؾمالُمل سمٚمد ذم يم٤من أو ٟم٤مدًرا،

 إًمٞمف ىمدم اًمذي اعمًٚمؿ هلذا احل٤مًمتلم ه٤مشملم ومٗمل ىمتٞمٚم٦م، أم ذسمٞمح٦م هل هؾ: طمٙمٛمٝم٤م قمـ

 ذم اًم٘مقي اًمِمؽ وضمقد سم٥ًٌم ىم٤مئؿ اًم١ًمال قمغم اًمداومع ٕن ي٠ًمل: أن اًمٓمٕم٤مم ذاك

 ُمـ رء ومٞمٝم٤م يٕمرف ٓ اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد أُم٤م ىمتٞماًل، أم ذسمٞمًح٤م اًمٚمحؿ هذا يمقن

 .اًم١ًمال قمدم ومٞمف وم٤مٕصؾ اًمٚمحقم هذه

 اًمدٟمامرك، دضم٤مج شم٠متٞمٜم٤م هٜم٤م قمٜمدٟم٤م ُمثاًل  اًمٌالد ذم يقضمد! ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

٤ًٌم اعمًٚمٛملم وهم٤مًم٥م إؿمٞم٤مء، وهذه اًمٗمرٟمز اًمؼمازيؾ،  إنقاع، هذه يِمؽمون شم٘مري

 .ُم٤مٟمع أجًْم٤م ومٝمؾ

 إًمٞمف شمرد سمٚمد ذم أو أضمٜمٌل سمٚمد ذم يٙمقن أن إُم٤م: ىمٚم٧م هذا، قمـ أضم٧ٌم أن٤م :اًمِمٞمخ

 .وهذا هذا قمـ أضم٧ٌم وم٠من٤م ؿمؽ، وومٞمٝم٤م اًمٚمحقم هذه ُمثؾ

 (11:51:31/ 3 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)
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 57 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٤مرة اًمٕمٛمٚم٦مدم 

 جتورة ُيتَّخذ وٓ فؾرضورة إٓ يؽقن ٓ افعؿؾي رصف

 سمٚمد ذم قمالىم٦م ًمف سمٚمد ذم يٕمٞمش إٟم٤ًمن يٛمٙمـ ٓ أىمقل أن٤م وم٤مإلٟم٤ًمن وًمذًمؽ :اًمِمٞمخ

 ي٘م٤مل هٜم٤م ٕنف دم٤مرة: ذًمؽ يتخذ ُم٤م إٟمف اًم٘مّمد ًمٙمـ ،قمٛمٚم٦م ُيـَحّقل يْمٓمر أنف إٓ آظمر

 يٕمٛمؾ سمدو ُم٤م يم٤من إذا يمٚمٝم٤م دم٤مرشمف وظمن ُم٤مًمف، ظمن وإٓ يٕمٜمل اًميورات، طمٙمؿ ذم

 .اًميوري٦م اعم٤ٌمدرة ه٤مي

  (. :..5. : 5/ 78/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افؼـوت بلشفؿ افتعومؾ وحؽؿ افقرؿقي بوفعؿؾي افتجورة حؽؿ

ء اًمتج٤مرة هؾ: ؾم١مال  طمرام، أم طمالل أهق وٟمحقهؿ يم٤مًمّمٞم٤مروم٦م اًمُٕمْٛمٚم٦م سمنما

 اح٤مًمٞم٦م؟ اًمًقق ذم اًمنميم٤مت أؾمٝمؿ ويمذًمؽ

 اًمتج٤مري٦م إؾمٝمؿ سم٤مٕجش وٓ اًمقرىمٞم٦م، سم٤مًمٕمٛمالت اًمتج٤مرة ٟمرى ٓ :اًمِمٞمخ

 مجٞمٕم٤م، ٟمٕمٚمؿ يمام اًمقرىمٞم٦م، اًمٕمٛمالت أن اًمقرىمٞم٦م: سم٤مًمٕمٛمالت يتٕمٚمؼ سمام ذًمؽ ذم واًم٥ًٌم

 .ذاشمٞم٦م ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس

 هذه وًمٙمـ ىمٞمٛم٦م، ًمف اًمدٟمٞم٤م ذم اح٤مدة ُمـ ؿمئ أيَّ  أن: اًمذاشمٞم٦م سم٤مًم٘مٞمٛم٦م  وأقمٜمل 

 ُمثال اًم٘مٓمٕم٦م ىمٞمٛم٦م اًمٜمجػ ُمـ اًم٘مٓمٕم٦م ىمٞمٛم٦م احلديد ُمـ اًم٘مٓمٕم٦م ىمٞمٛم٦م شمتٗم٤موت، اًم٘مٞمٛم٦م

 أو ىَمٚم٧َّم ذاشمٞم٦م ىمٞمٛم٦م هل٤م اعمٕم٤مدن هذه يمؾ اًمٗمْم٦م، اًمٜمح٤مس هذا إعمٜمٞمقم اعمٕمدن ُمـ

 ىمٞمٛم٦م هل٤م أجْم٤م ومٝمذه قمٚمٞمٝم٤م، سم٤مًمٙمت٤مسم٦م ُمٜمٝم٤م آؾمتٗم٤مدة يٛمٙمـ اًمتل اًمٌٞمْم٤مء اًمقرىم٦م يَمُثَرت،

 .ذًمؽ وٟمحق ص٘م٤مًمتٝم٤م ُمت٤مٟمتٝم٤م صمخ٤مٟمتٝم٤م ًمًاميمتٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم أجْم٤م ختتٚمػ صمؿ ذاشمٞم٦م،

 ُمـ آؾمتٗم٤مدة طمدود ذم طمتك ذاشمٞم٦م، ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت ًمٙمـ 

 إوراق هذه -ُمثالً – شمرون وم٠منتؿ اقمت٤ٌمري٦م، ىمٞمٛم٦م ىمٞمٛمتٝم٤م وإٟمام قمٚمٞمٝم٤م، اًمٙمت٤مسم٦م

 اًم٘مٞمٛم٦م طمٞم٨م ُمـ ًمٙمـ ضمًدا، ُمت٘م٤مرب واًم٘مٞم٤مس احلجؿ طمٞم٨م ُمـ شمٙمقن ىمد اًمٕمٛمالت،

 أجـ ُمـ وهٙمذا، ىمٞمٛم٦ًم، أهمغم ًمٙمـ طمجام، أصٖمر ورىم٦م شمٙمقن ىمد ضمدا، ضمدا ُمتٗم٤موت



 55   دم٤مرة اًمٕمٛمٚم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 هذه ـمٌٕم٧م اًمتل اًمدوًم٦م قُمْرف ُمـ اًمتٗم٤موت؟ هذا ضم٤مء أجـ وُمـ اًم٘مٞمؿ هذه ضم٤مءت

 .يمٚمف اًمٕم٤ممل ذم ًمٚمتٕم٤مُمؾ وـمرطمتٝم٤م اًمٕمٛمٚم٦م

 يم٤مٟمقا  خلٗمتٝم٤م، اًمتٕم٤مُمؾ ًمتًٝمٞمؾ اسمتدقمٝم٤م: ُمـ اسمتدقمٝم٤م طمٞمٜمام اًمٕمٛمالت هذه وأصؾ 

٤ًٌم هل٤م ضمٕمٚمقا  ىمد  سمٜمؽ ذم اًمذه٥م ُمـ ظم٤مص٦م ىمٞمٛم٦م هل٤م ورىم٦م يمؾ ويم٤من اًمذه٥م، ُمـ ٟمّمٞم

ٟم٦م ذم اًمذه٥م وشمقومر ًمَِتَٞمنُّ  ومٕمال: يقُمئذ اعمٛمٙمـ ُمـ ويم٤من اًمدوًم٦م، شمٚمؽ  اًمدوًم٦م، ظمزا

 .ذًمؽ ًمف شمٞمن سم٤مًمقرق، اًمذه٥م يًتٌدل أن اإلٟم٤ًمن أراد إذا

ر ح٤م ُمرسمقـم٦م هل اًمٕمٛمالت هذه إًذا وم٘مٞمٛم٦م  ٠ٌّم ُمـ هل٤م شَمَ٘مدَّ  ذم اًمذه٥م ُمـ اعمَُخ

ٟم٦م  ي٤ًموي إردين اًمديٜم٤مر -واىمٕمٌل  ُمث٤مل- أن اإلٟم٤ًمن ي٠مظمذ طمٞمٜمام  اًمدوًم٦م، ظمزا

ىمٞم٦م، دٟم٤مٟمػم صمالصم٦م اًمٞمقم ىمٞم٦م احلرب ىمٌؾ يم٤من قمرا  اًمديٜم٤مر ُمـ أهمغم اًمٕمراىمل اًمديٜم٤مر اًمٕمرا

 .يمٌػم وسمتٗم٤موت مت٤مُم٤م ُمٕمٙمقؾم٦م اًم٘مْمٞم٦م أن أصٌح إردين،

 يمذا زائد، أردين سمديٜم٤مر قمراىمل ديٜم٤مر ؾم٤مسم٘م٤م يِمؽمي سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اعمت٤مضمر يِمؽمي ومحلم 

ىمٞم٦م دٟم٤مٟمػم صمالصم٦م يِمؽمي أن   سمقرق؟ ورق يِمؽمي هؾ أردين، سمديٜم٤مر قمرا

 اًم٘مٞمٛم٦م يِمؽمي يِمؽمي؟ ُم٤مذا إًذا ىمٞمٛم٦م، ًمف ًمٞمس اًمقرق هذا ٕن ٓ، :اجلقاب

 وشمٕمٚمق وشمٜمخٗمض وشمرشمٗمع شمٜمزل اًم٘مٞمٛم٦م هذه أن يرى ًمٙمٜمف اًمٕمٛمالت، هبذا اعم٘مدرة

 .وهٙمذا

 ويٜمزل يٕمٚمقا   اًمذي ًمٙمـ ويٜمزل، يٕمٚمقا  اًمذي هق ًمٞمس هذا، اًمقرق ىمْمٞم٦م: إًذا 

 ومٞمٝم٤م شمقضمد اًمتل آىمتّم٤مدي٦م سم٤مٕنقاع -اجلٛمٞمع ًمدى ُمٕمروف هق يمام- يتٕمٚمؼ ُم٤م هق

 ..اًمدوًم٦م

 وًمذًمؽ وٟمّمٞمٌؽ، طمٔمؽ سم٤مًم٘مامر،: أوًٓ  شمٙمقن ُم٤م أؿمٌف اًمٕمٛمالت هذه وم٠مصٌح 

 وٓ شمٕمٚمٛمقن، يمام ذوط ًمف وهذا سمٕملم، قمٞمٜم٤م سمذه٥م ذه٥م ُمت٤مضمرة ًمٞم٧ًم هب٤م اعمت٤مضمرة

 .وهٙمذا ُمتامصمال ومٞمجقز سمٗمْم٦م ومْم٦م وٓ ذقم٤م، ومٞمجقز شمٗم٤موؾ وإن سمٗمْم٦م ذه٥م هق

سم٤م شم٠مظمذ أن شمًتٓمٞمع ُم٤م اًمٞمقم إمم ؿمئ هق إٟمام   اهلٌقط ؾم٥ٌم هق ُم٤م سحي٤م، ضمقا

 .ومٞمٝم٤م اًم١ًمال ضم٤مء اًمتل إؾمٝمؿ سمٜمٗمس صٚم٦م ًمف وهذا اح٤مدي٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ واًمٜمزول
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 سم٠من قمٚمامً  وهٙمذا، صمٛمٜمف ُّيٌط يقم وذم صمٛمٜمف يٕمٚمقا  يقم ومٗمل ُيْٓمرح أن اًمًٝمؿ 

 .آظمر قمٞم٥م هل٤م اعم٤ًممه٦م ذم اعمِم٤مريم٦م

 ًمف يقوع حت٘مٞم٘مف ُيراد ُمنموع أّي  أن اًمقاىمع، ُمـ ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ اًمت٠مؾمٞمس أول ذم 

 أجْم٤مً  يم٠مهن٤م إؾمٝمؿ هذه ومتّمٌح اًمنميم٦م، هلذه اعم٘مدرون ُيَ٘مِدره ُم٤م طم٥ًم قمغم أؾمٝمؿ،

 يمٛمثال واىمٕم٦م، ذيم٦م إمم إؾمٝمؿ هذه سمٕمد شُمـَحّقل ومل اًمًقق قمغم شمٕمرض سمْم٤مقم٦م

 إؾمٝمؿ هذه شمّمٌح أن وم٘مٌؾ آظمر، ؿمئ ٕي أو ٕدوي٦م ُمٕمٛمؾ أو ًمٚمًٞم٤مرات ُمٕمٛمؾ

 ٕن ح٤مذا: سمٕمٞمٜمف، اقمت٘م٤مدي ذم اًم٘مامر هق ومٝمذا وشُمِمؽمى، شم٤ٌمع واىمٕمٞم٦م ذيم٦م طم٘مٞم٘م٦مً 

 وٟمحق قمنمة إٓ سمامئ٦م أو وقمنمة سمامئ٦م إُم٤م يِمؽمى ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م ُمثال ىمٞمٛمتف اًمذي اًمًٝمؿ

ء ظمٗم٤مء، وٓ ومٞمف إؿمٙم٤مل ٓ ُمٙمِمقوًم٤م رسم٤م ومٞمف ص٤مر ومٝمذا ذًمؽ،  وأيمثر سم٠مىمؾ اًم٘مٞمٛم٦م ومنما

 سمٌٞمع اًمتٕم٤مُمؾ طم٘مٞم٘م٦م قمـ اًمٜم٤مس همٗمٚم٦م ًمقٓ إٟم٤ًمن، قمغم خيٗمك ٓ ُمنموط رسم٤م هق هذا

 .ذًمؽ ٟمحق أو ُمٕمٛمؾ أو دم٤مرة إمم شُمَتَحّقل أن ىمٌؾ إؾمٝمؿ

 أظمرى، ُم٤مدة إمم شُمـَحّقل إؾمٝمؿ هذه طمٞمٜمام احل٤مل، ـمٌٞمٕم٦م ذم ختتٚمػ اعم٠ًمخ٦م ًمٙمـ 

 سمٞمع احل٤مًم٦م هذه ومٗمل ذًمؽ، ٟمحق أو ُمّمٜمع أو ُم٤م سمْم٤مقم٦م ذم دم٤مرة ذيمرٟم٤م يمام وهل

 يرشمٗمع أن هذا ممٙمـ ىم٤مئام، ؿمٞمئ٤م شمٌٞمع وإٟمام دٟم٤مٟمػم أو دراهؿ شمٌٞمع ٓ ٕنؽ جيقز: إؾمٝمؿ

 .يٜمخٗمض وأن ؾمٕمره

 أن سمديٜمٝمؿ اًمتٛمًؽ قمغم اًمٖمٞمقريـ اعمًٚمٛملم قمغم جي٥م أظمرى ُمِمٙمٚم٦م يٌ٘مك ًمٙمـ 

 وح٤م اًمٌٜمقك، ذم شمقدقمف ومٝمل ُم٤مل، ًمدُّي٤م ذيم٦م يمؾ أن: اعمِمٙمٚم٦م هذه طماًل، هل٤م جيدوا

 ُم٤مل هل٤م يٙمقن أن ُمـ سمد ومال ُمثال، ظم٤مم وًمق اًمٌْم٤مئع ُمـ سمْم٤مقم٦م شمِمؽمي أن شُمريد

 هذه ومٛمـ سم٤مًمرسم٤م، شمتٕم٤مُمؾ سم٠من ًمٚمٌٜمقك[ ُمٕم٤موٟم٦م] ومٞمف وهذا اًمٌٜمقك، ُمـ سمٜمؽ ذم ُمرصد

 رسمقي٤م شمٕم٤مُمؾ ذًمؽ ذم ٕن إؾمٝمؿ:  هذه اؾمتالم ذم اعمِم٤مريم٦م جيقز ٓ أجْم٤م احلٞمثٞم٦م

 .أن  اًمقىم٧م ؾم٤مقمدين  سمٞم٤من ُمـ اًمٜمٗمس ذم ُم٤م هذا اًمٌٜمقك، ُمع اًمتٕم٤مون سم٥ًٌم
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 بقع جيقز ؾفؾ افؼديؿي وأبؼً جديدة ظؿؾي افدوفي أصدرت إذا

 افعؽس أو بوفؼديؿ اجلديد

 اخلٚمٞم٩م طمرب وسمٕمد أثٜم٤مء اًمٕمراق ذم طمدث ُم٤م شمٕمٚمؿ أن٧م! اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م

ىمٞم٦م احلٙمقُم٦م أصدرت أن ومحدث اًمٕمراىمل، آىمتّم٤مد شمدهقر ُمـ  ٟم٘مدي٦م قمٛمٚم٦م اًمٕمرا

 اًمٕمراق ظم٤مرج ذم اًمتج٤مر سمٕمض أن ومحدث اًم٘مديٛم٦م، اًمٕمٛمٚم٦م أجْم٤مً  وأب٘م٧م ضمديدة،

 اًم٘مديؿ وم٤ٌمًمديٜم٤مر وضمديد، ىمديؿ سمًٕمريـ سمْم٤مئع يٌٞمٕمقٟمٜم٤م شمريمٞم٤م أو إردن دم٤مر: ُمثؾ

ء ويمذًمؽ اجلديد، اًمديٜم٤مر ُمـ أىمؾ  سمًٕمر اًم٘مديؿ ذم ُمثالً  يم٤مًمدوٓر اًمّمٕم٦ٌم اًمٕمٛمٚم٦م ذا

ء ويٗمرق سمًٕمر، واجلديد ء قمـ ىمديٛم٦م سمٕمٛمٚم٦م اًمقاطمد اًمدوٓر ذا  اًمدوٓر ذا

 هذا يِمٛمؾ اجلديد، ُمـ أىمؾ واطمد قمراىمل ديٜم٤مر شم٘مري٤ٌمً  اجلديدة سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اًمقاطمد

 ذًمؽ؟ طمٙمؿ ومام وهمػمه٤م، اًمٖمذائٞم٦م اًمٌْم٤مئع مجٞمع قمغم اًمقوع

 ُمـ أو اجلديدة اًمٕمٛمٚم٦م أصدرت اًمتل اًمدوًم٦م ُمـ ٟم٤مسمع اًمٗمرق هذا! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

  اًمتج٤مر؟

 . قمٜمدٟم٤م اًمٕمٛمٚم٦م ُمقطمدة اًمدوًم٦م اًمتج٤مر، ُمـ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

  يم٤مًم٘مديٛم٦م؟ اجلديدة: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 . رواشم٥م شمٕمٓمل ٕهن٤م اًمدوًم٦م: قمٜمد يم٤مًم٘مديٛم٦م :ُمداظمٚم٦م

 اجلديدة اًمٕمٛمٚم٦م أن إردن وذم شمريمٞم٤م ذم اًمذيـ اًمتج٤مر يٕمت٘مدون اًمٜم٤مس :ُمداظمٚم٦م

، ذم ُمٓمٌققم٦م همػم ٕهن٤م اًمدوزم: اًمٌٜمؽ ُمـ ُمدقمقُم٦م همػم  اًم٘مديؿ اًمٜم٘مد ومٞمٕمتدون ؾمقينا

 . هق

 . دوًمٞم٤مً  اعمٕمتٛمد :اًمِمٞمخ

 ُمٓمٌقع هذا اجلديد يٙمقن: يٕمٜمل اجلديد، ُمـ أقمغم ىمٞمٛمتف يٙمقن ومٚمذًمؽ :ُمداظمٚم٦م

 . هل٤م رصٞمد همػم ُمـ.. ُم٘م٤مسمؾ سمدون ـمٌٕم٤مت اًمٕمراق ذم

 ...شمٚمٖمك وىمد :ُمداظمٚم٦م
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 ذم ..اجلديدة واًمٓمٌٕم٦م اًم٘مديٛم٦م اًمٓمٌٕم٦م اًم٘مديؿ، ُمـ يٗمرىمقن ٓ هؿ :ُمداظمٚم٦م

وم٦م  ضمديد؟ أم ىمديؿ قمراىمل ديٜم٤مر: زم ىم٤مل وم٤مًمٍماف قمراىمل، ديٜم٤مر أسف اًمٍما

 ٕن سمديٜم٤مر: ديٜم٤مر سم٠مس ٓ اًمٕمراق داظمؾ وقمٜمدٟم٤م احلٙمقُم٦م قمٜمد ومٝمق يًٛمٞمف، ُمّمقر

 . هذا وُمـ هذا ُمـ عمقفمٗمٞمٝم٤م رواشم٥م شمٕمٓمل اًمدوًم٦م

 . واطمد سمًٕمر ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 أن حيت٤مج قمٜمدُم٤م اًمت٤مضمر أن أصٌح قمٜمدُم٤م احل٤مًم٦م ومٌٝمذه واطمد، سمًٕمر :ُمداظمٚم٦م

 اًمديٜم٤مر قمٚمٞمف يّمٕم٥م وطمٞمدان اعمٜمٗمذان ٕن شمريمٞم٤م: أو ُمثالً  إردن ُمـ سمْم٤مئع يًتقرد

 اًمديٜم٤مر ٟمٗمس.. اًمديٜم٤مر يِمؽمي اًمت٤مضمر أن هذه اًمٔم٤مهرة ُمـ طمدث وم٤مًمذي اًم٘مديؿ،

 . سم٤مًمٗمْم٦م واًمٗمْم٦م سم٤مًمذه٥م اًمذه٥م قمٜمدٟم٤م خيتٚمػ ومٝمٜم٤م وسمٗم٤مرق، اجلديد يِمؽمي اًم٘مديؿ

 . ومٕمالً  ُمِمٙمٚم٦م فم٤مهرة هذه واهلل، :اًمِمٞمخ

 اًمرسم٤م ُم٤ًمئؾ ذم ٟمدظمؾ أن ٟمخ٤مف سمٍماطم٦م، طمالً  هل٤م ٟمجد وٓ ُمِمٙمٚم٦م، :ُمداظمٚم٦م

 ! اًمرسم٤م هق ُم٤م شمٕمٚمؿ وأن٧م

 اجلديدة اًمٕمٛمٚم٦م هبذه اعمت٤مضمرة جيقز ٓ ،أنف أقمٚمؿ واهلل زم يٌدو اًمذي أن٤م :اًمِمٞمخ

 اًمٕمٛمٚم٦م سمثٛمـ اجلديدة اًمٕمٛمٚم٦م يِمؽمي أن ىمديٛم٦م قمٛمٚم٦م قمٜمده يم٤من عمـ جيقز ٓ: سمٛمٕمٜمك

  اجلقاب؟ واوح هٜم٤م إمم اًم٘مديٛم٦م، اًمٕمٛمٚم٦م ُمـ أىمؾ اجلديدة

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 قمٜمدك ًمٞمس.. ضمديدة قمٛمٚم٦م قمٜمدك يم٤من إذا: وهق جيقز اًمٕمٙمس ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 .طم٤مضم٦م شمِمؽمي أن وشمريد ىمديٛم٦م، قمٛمٚم٦م

 ىمٞمٛم٦م ري٘مدِ  فأنٗم رهمؿ هق ،احل٤مضم٦م شمٚمؽ ُمٜمف شمِمؽمي أن شمريد أن٧م اًمذي وم٤مًمت٤مضمر 

 أن ًمؽ جيقز طم٤مضمتؽ ًم٘مْم٤مء وم٠من٧م اًم٘مديؿ، اًمديٜم٤مر ُمـ سم٠مىمؾ اجلديد اًمديٜم٤مر هذا

 يِمٌف هذا اًم٘مديٛم٦م، اًمٕمٛمٚم٦م قمـ اًمًٕمر ومرق ُمع ،اجلديدة سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اًمٌْم٤مقم٦م شمِمؽمي

 ًمٚمح٤مضم٦م إٓ ،ورىمٞم٦م سمٕمٛمٚم٦م اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م سف جيقز ٓ: ٟمحـ ٟم٘مقل يمام مت٤مُم٤مً 

 .واًميورة
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 اجلٛمٞمع ًمدى ُمٕمٚمقم هق يمام اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت هذه ٕن جيقز: ومال هب٤م اعمت٤مضمرة أُم٤م 

 ُمـ اعمدظمر: ىمديامً  ي٘م٤مل يم٤من ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم اقمت٤ٌمري٦م ىمٞمٛمتٝم٤م إٟمام ذاشمٞم٦م، ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس

 .هذه اًمٕمٛمٚم٦م دوًم٦م ذم اًمقرىمٞم٦م ًمٚمٕمٛمالت اًمذه٥م

 أوؾمع هل ،واجلديد اًم٘مديؿ سملم اًمٕمراىمل اًمديٜم٤مر ذم ٓطمٔمتٝم٤م اًمتل وم٤معمِمٙمٚم٦م

 قمٛمٚمٞم٦م طمٞم٨م اًمٖمريب، قمـ ومْمالً  اًمٞمقم اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل ذم اعمٕمرووم٦م اًمٕمٛمالت ذم سمٙمثػم

: أىمقل هذا أن٤م سمٞمٜمام هذا، قمغم ىم٤مئٛم٦م اعمّم٤مرف أقمامل يمؾ سم٠مظمرى اًمٕمٛمٚم٦م وشمٌديؾ سف

 اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يٗمٕمؾ يمام ُمثالً  اعمت٤مضمرة طمدود ذم أُم٤م ،احل٤مضم٦م طمدود ذم إٓ جيقز ٓ

  اخلٚمٞم٩م طمرب اٟمتٝم٤مء سُمٕمٞمد يٛمٙمـ سم٠منف - إؿم٤مقم٦م أؿمٞمٕم٧م صمؿ اًمٕمراىمل اًمديٜم٤مر ٟمزل طمٞمٜمام

 ذهٌقا  اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ىمدياًم، ؾمػمشمٗمع أو ارشمٗمع اًمٕمراىمل اًمديٜم٤مر أن إؿم٤مقم٦م فمٝمرت -

 .ومخنوا صحٞمح همػم ظمؼم هذا سم٠من ومقضمئقا  وإذا ،اؿمؽموا

ء ومٞمدظمؾ   يمام وٟمّمٞمٌؽ طمٔمؽ مت٤مُم٤مً  اعم٘م٤مُمرة سم٤مب ُمـ أظمرى سمٕمٛمٚم٦م اًمٕمٛمٚم٦م ذا

 .ي٘مقًمقن

 ذم وإٟمام ،ُم٤ٌمطم٦م يم٤مًمتج٤مرة ضم٤مئزة ٟمراه٤م ٓ ٟمحـ ،ٟمٗمًٝم٤م اًمٍمف ومٕمٛمٚمٞم٦م ًمذًمؽ 

 اًم٘مديؿ اًمٕمراىمل اًمديٜم٤مر ُمقوقع ذم قمٜمدي اجلقاب اًم٘م٤مقمدة سمٜمٗمس احل٤مضم٦م، طمدود

ىمٞم٦م دٟم٤مٟمػم ُمثالً  ظم٤مرج ُمـ يِمؽمي أن اًم٘مديؿ اًمديٜم٤مر ًمّم٤مطم٥م جيقز ومال واجلديد،  قمرا

 يمثٛمـ اجلديد اًمديٜم٤مر هذا صمٛمـ ومٞمٙمقن ،اًمٕمراق ومٞمٝم٤م يدظمؾ ذًمؽ وسمٕمد ،صمٛمٜم٤مً  سم٠مىمؾ

 . أقمٚمؿ واهلل اًمتٗمّمٞمؾ هق هذا هذا، جيقز ٓ  اًم٘مديؿ اًمديٜم٤مر

 . ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 (11:  35:  53/ 555/واًمٜمقر اهلدى) 

 افبقعي يرد أن فؾؿشسي طفر افعؿؾي رصف بعد

 قمغم واومؽمىم٤م دوٓر، أضمٜمٌٞم٦م قمٛمٚم٦مً  ٟم٘مداً  آظمر إمم سم٤مع رضمؾ: رضمالن: ؿمٞمخ :ُمداظمٚم٦م

 ـمٚم٥م صمؿ أىمؾ، هق اًمًقق ذم اًمدارج اًمًٕمر أن ًمٚمٛمِمؽمي اشمْمح ؾم٤مقم٤مت سمٕمد اًمًٕمر،

 ٓ؟ أم اًمٌٞمع رد ًمٚمٛمِمؽمي جيقز هؾ اًمٌٞمٕم٦م، هذه طمٙمؿ ُم٤م اًمٌٞمٕم٦م، رد
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 ُم٤م طمتك اًمت٘م٤مسمض اًمِم٤مرع أوضم٥م ح٤مذا اًمٌٞمع، وىمع يمٞمػ ًمٙمـ جيقز، ٓ :اًمِمٞمخ

 .اخلالف هذا ُمثؾ ي٘مع

ء؟ اًمٌٞمع يم٤من يمٞمػ اًمت٘م٤مسمض؟ وىمع هؾ  واًمنما

  .وم٘مط إضمٜمٌٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م سمس ىُمٌَِْم٧م ٓ، :ُمداظمٚم٦م ضمقاب

 ُم٘م٤مسمؾ؟ :اًمِمٞمخ

 .سمٕمد ومٞمام يدومع أن ُم٘م٤مسمؾ :ُمداظمٚم٦م ضمقاب

 وـمٜمٞم٦م؟ قمٛمٚم٦م :اًمِمٞمخ

 .وـمٜمٞم٦م قمٛمٚم٦م ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م ضمقاب

 .طم٤مضم٦م ىمْم٤مء يم٤من وإٓ دم٤مرة، هذه :اًمِمٞمخ

 اًمٕمٛمٚم٦م ُيًٚمػ أن طم٤مضم٦م،ومٕمٚمٞمف ًم٘مْم٤مء يم٤من وإن سم٤مـمؾ، سمٞمع ومٝمق دم٤مرةً  يم٤من إن

 .أظمر قمـ يؽماضمع أن ٕطمدمه٤م جيقز وٓ اًمٌٚمدي٦م،

  (11:  53:  58/ 585/واًمٜمقر اهلدى)

 افؼرض ؿقؿي ؾؼقَّام ؿرًضو رجؾ مـ يؼسض أن أراد رجؾ

 ؿقؿتف رد رده إذا حتك بوفذهى

 حمؾ إمم مجٞمٕم٤مً  ومذه٤ٌم ي٘مؽمض، أن أراد أو ىمرو٤مً  رضمؾ ُمـ اىمؽمض رضمؾ :ؾم١مال

 ىمٞمٛم٦م ٟمٗمس وأقمٓم٤مه أجْم٤ًم، ًمف ىُمِٞمؿ يقومٞمف أن أراد إذا طمتك اح٤مل، هذا ىمٞمٛم٦م ًمُٞمَ٘مِٞمام ذه٥م

 صحٞمح٦م؟ صقرة هذه هؾ اعمحٚمٞم٦م، سم٤مًمٕمٛمٚم٦م هذا اًمذه٥م

 .ـمٞم٥م رء وهذا ُمٕمٚمقم، صحٞمح٦م :اًمِمٞمخ

  (11:  53:  58/ 585/واًمٜمقر اهلدى) 
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 افقرؿقي بوفعؿالت ادتوجرة حؽؿ

 اٟمخٗمض ىمد اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م اًمٚمػمة أن شمٕمٚمٛمقن يمام !اهلل طمٗمٔمؽ اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م

 قمغم وأظمذ سمٜمؽ ُمـ ًمػمة ُمٚمٞمقن اؿمؽمى ٛمـومٞم اًمنمع طمٙمؿ ومام ،اًمًقق ذم ؾمٕمره٤م

 ذًمؽ ذم رأجٙمؿ ومام زائد، سمًٕمر يٌٞمٕمٝم٤م صمؿ اًمٚمػمة ؾمٕمر يرشمٗمع طمتك ُم١مضمؾ ٤مؿمٞمٙمً  ذًمؽ

  ظمػما؟ اهلل وضمزايمؿ

 طمدود ذم إٓ هب٤م اًمتٕم٤مُمالت وٓ اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمالت اعمت٤مضمرة أرى ٓ :اًمِمٞمخ

 يت٤مضمر أن وأُم٤م طم٤مضم٤مشمف، وي٘ميض ٗمًفٟم اإلٟم٤ًمن يًٚمؽ ًمٙمل وم٘مط اًميوري٦م اًمٔمروف

 اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت سمٕمض ومٞمٝم٤م شمْمٓمرب اًمتل إوو٤مع هذه ُمثؾ ذم وسمخ٤مص٦م هب٤م

سمً   هذه ذم لرأج هذا واعم٘م٤مُمرة، اعمخ٤مـمرة سم٤مب ُمـ هب٤م اعمت٤مضمرة جيٕمؾ يٙم٤مد ٤ماوٓمرا

 هذا ذم اعم٘مدار هذا ومحًٌٜم٤م ،اعمج٤مًمس سمٕمض ذم سمتٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م وىمد اعم٠ًمخ٦م

 . اًمقىم٧م

 (11:79:17/ب33: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 افقرؿقي بوفعؿالت افتجورة

 ُم٘مدرة ىمٞمٛمتٝم٤م: اًمذهـ ذم اعمقوقع ًمػمؾمخ ٟمٙمرر أن، اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م :اًمِمٞمخ

 قمٛمٚم٦م سمٖمػم شمتٕم٤مُمؾ أنؽ شمتّمقر ٓ اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمٚم٦م شمتٕم٤مُمؾ قمٜمدُم٤م وم٠من٧م سم٤مًمذه٥م

 .ذاشمٞم٦م ىمٞمٛم٦م ًمف ًمٞمس اًمقرق هذا ٕن ذهٌٞم٦م:

 زيم٤مة، قمٚمٞمٝم٤م هؾ اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت: وهل ضمداً  ُمٝمٛم٦م ُم٠ًمخ٦م إمم ٟمخٚمص هٜم٤م ُمـ

 أن اًمٜم٤مس سمٌٕمض إُمر وصؾ يم٤من وإن زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م يقضمد ـمٌٕم٤مً  زيم٤مة؟ قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس أو

 .زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس: إؾمػ ُمع ي٘مقًمقا 

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜم٤مه اًمذي اًمٗم٘مف قمٜمدهؿ ًمٞمس اًمذيـ اعمذهٌٞملم اًمٜم٤مس سمٕمض

 يٗم٘مف ظمػماً  سمف اهلل يرد ُمـ»: ط ىمقًمف يمٛمثؾ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم اًمًالم

 وم٘مٝمف مهللا»: اًمٕم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد قمٛمف ٓسمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ودقم٤مئف شاًمديـ ذم
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 ٦مومْم هل ٓ اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م هذه: قلي٘م قمٜمده وم٘مف ٓ ومٛمـ شاًمت٠مويؾ وقمٚمٛمف اًمديـ ذم

 ُمـ أهن٤م أؾم٤مس قمغم إٓ اًمزيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م جي٥م وٓ ومٞمٝم٤م اًمتٗم٤موؾ جيقز وم٢مذاً  ذه٥م هل وٓ

 .اًمتج٤مرة قمروض

 اًمنمـملم اؾمتحْم٤مر ُمـ هذه واحل٤مًم٦م سمد ومال احل٘مٞم٘م٦م هذه إذاً  اؾمتحيٟم٤م وم٢مذا

 .سمٞمٜمٝم٤م اًمتٗم٤موؾ جيقز ٓ أنف ورىمٞم٦م سمٕمٛمٚم٦م ورىمٞم٦م قمٛمٚم٦م سف قمٜمد اعمذيمقريـ

 ٟمقع وهٌقط اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت سمٕمض ارشمٗم٤مع: أن احل٤مض اًمٕمٍم ُمِم٤ميمؾ ُمـ

 .اًمٕمٛمالت هذه ُمـ آظمر

 ُمـ ٟم٤مس سمف يّم٤مب ًمٗم٘مر اًمقاىمع طمٞم٨م ُمـ ؾم٤ٌٌمً  يم٤من اًمذي واهلٌقط آرشمٗم٤مع هذا 

 ُمٕمروف وهذا ضمدًا، ضمداً  ُمٗمرط سمٖمٜمك أو ُمنموع، اًمٖمػم اًمٗم٤مطمش اًمرسمح ذم اًمٓم٤مُمٕملم

 سم٤مًمٕمٛمالت اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت سف: ٟم٘مقل ٟمحـ ًمذًمؽ إؾمػ: ُمع مجٞمٕم٤مً  ًمديٙمؿ

 احل٤مضم٦م طمدود ذم اإلٟم٤ًمن يٍمف وإٟمام ذقم٤ًم، جيقز ٓ أُمر هذا ،ًمٚمتج٤مرة اًمقرىمٞم٦م

 ،ّم٧مظُم رَ  ورىمٞم٦م قمٛمٚم٦م أنف اًمًقق يٜمٔمر أنف أُم٤م ُمٜمٝم٤م، ًمف سمد ٓ اًمتل واًميورة اعمٚمح٦م

 هذه شمرشمٗمع يقُم٤مً  يؽمىم٥م طمتك سم٤معماليلم ٟم٘مؾ مل إذا سم٤مًٕمقف ويِمؽمي اًمًقق ومٞمٜمزل

 ُمـ سمٙمثػم أودى اًمذي هق اًمٓمٛمع وهذا اجلِمع هذا وهٙمذا، ومٞمٌٞمٕمٝم٤م اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت

 .اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال ُمقوقع يم٤من هذا اإلومالس، إمم اًمٙم٤ٌمر إهمٜمٞم٤مء اًمٜم٤مس

  (11:  17: 13/   798/  واًمٜمقر اهلدى)

 افربقيي فألصـوف افػؼفوء بعض تقشقع

 اعمٙمٞمالت يمؾ ومٞمف وم٠مدظمؾ اًمًت٦م اًمرسمقي٦م إصٜم٤مف وؾمع اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض :ُمداظمٚم٦م

 ..يمذًمؽ وإثامن اعمٓمٕمقُم٤مت ُمـ

 ذم ضم٤مء يمام ومٝمق اًمتقؾمع ُمـ سمد وٓ يم٤من وإذا حمٛمقد همػم أراه عؾمُّ قَ شمَ  هذا :اًمِمٞمخ

 وُمقزوٟم٤مً  ُمٙمٞمالً  يم٤من ومام شواًمقزن اًمٙمٞمؾ ويمذًمؽ»: اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض

 ..اعمذيمقرة اًمًت٦م إصٜم٤مف ذم يٚمحؼ
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 .اعمٓمٕمقُم٤مت ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

  (11:  17: 13/   798/  واًمٜمقر اهلدى)

 دم افذهى ظذ معتؿدة افقرؿقي افعؿالت بلن افؼقل ظذ إيراد

 ؿقؿتفو

وم٦م ُم٠ًمخ٦م قمغم يم٢مؿمٙم٤مل! ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م  . اًمٍما

  ُم٠ًمخ٦م؟ :اًمِمٞمخ

وم٦م، :ُمداظمٚم٦م  شمٕمد مل اًمٜم٘مدي٦م وإوراق هذه اًمدٟم٤مٟمػم يٕمد مل: اًمٞمقم ىمٞمؾ ًمق اًمٍما

 . وآىمتّم٤مد واًم٘مٝمر واًم٘مقة سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م ُمدقمقُم٦م أن هل وإٟمام ،سم٤مًمذه٥م ُمدقمقُم٦م

 . ىمٞمؾ وىمد :اًمِمٞمخ

 اًمٜمٔمري٤مت وأن أصٚمف، ذم خمتٚمٗم٤مً  احلٙمؿ جيٕمؾ هذا وم٤ٌمًمت٤مزم ىمٞمؾ، وىمد :ُمداظمٚم٦م

 ىمديؿ ُمقديؾ هذا: ي٘م٤مل يمام اًمذه٥م ؿمٖمٚم٦م أن اًمٌمء هذا شم١ميمد اعمٕم٤مسة آىمتّم٤مدي٦م

 وسم٤مهلٞمٛمٜم٦م واًمٜم٤مر وسم٤محلديد سم٘مقهت٤م ًمٙمـ ،ذه٥م قمٜمده٤م يقضمد ٓ أُمريٙم٤م: يٕمٜمل أن

 .هذا ُمـ رء أو اًمٕم٤ممل ذم واطمد اًمرىمؿ هق دوٓره٤م ويمذا، واًمٕمًٙمري٦م اًمٜمقوي٦م

تٓمٞمع اًمذي اجلقاب هق ومام   اعم٠ًمخ٦م؟ أصؾ ذم اًم٘مقل هبذا قمٚمٞمٜم٤م اعمًتدل سمف ٟمجٞم٥م أن ًٟم

 . اعم٘م٤مُمرة: وهق اجلقاب ُمـ ٟمقع ؾمٌؼ أفمـ :اًمِمٞمخ

  يٕمٜمل؟ آظمر وضمف إذاً  هق، هذا :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ٓ ،احلؼ إمم اًم٤ًمُمع صدر ٟمنمح ىمد أنٜم٤م: يٕمٜمل يمام ،ووقح ومٞمف يقضمد ٓ ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

تٓمٞمع  أو شمرسمح أو ختن دم٤مرة: ي٘مقل ىمد دم٤مرة، هذه واهلل: ًمؽ ي٘مقل سمٞم٘ملم، صدره ٟمنمح أن ًٟم

 . رء



 37 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   دم٤مرة اًمٕمٛمٚم٦م 

 .اًمتج٤مرة همػم اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م ذم اًم٘مقل ًمٙمـ صحٞمح، هذا ٓ، :اًمِمٞمخ

ن  ُمريٙمل اًمدوٓر ذيمرت أن٧م ٔا  اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م وأن اًمٕم٤ممل، ذم ورىمٞم٦م قمٛمٚم٦م أىمقى أنف ٕا

 ؾمٞم٤مؾم٦م أن ُمٕمل شمٕمٚمٛمقن أفمٜمٙمؿ وًمٙمـ اجلٛمٚم٦م، ذم ُمًٚمؿ يمالم ومٝمذا وٕمٗم٤مً، أو ىمقةً  دوًمتٝم٤م شمتٌع

 . أجْم٤مً  اًمٕمٙمس شمرى وىمد اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م ؾمٕمر ختٗمض أن أطمٞم٤مٟم٤مً  شمرى ىمد ٟمٗمًٝم٤م اًم٘مقي٦م اًمدوًم٦م

 . أن حيدث يمام :ُمداظمٚم٦م

 . أن هق يمام ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 . أن حيدث يمام :ُمداظمٚم٦م

 هق اًم٤ًمسمؼ اجلقاب ويٌ٘مك واعم٘م٤مُمرة، اعمخ٤مـمرة حت٧م داظمٚم٦م اًم٘مْمٞم٦م: إذاً  :اًمِمٞمخ

 . اعمٚمح٦م واحل٤مضم٦م اًميورة طمدود ذم

 (11:  39:  55/ 555/واًمٜمقر اهلدى) 

 دم إخر افشقخ رأي] افقرؿقي بوفعؿالت افتجورة حؽؿ

 [ادسلفي

 ..أو ؾمٜمدات أو قملم ومٞمٝم٤م رأجٙمؿ ُم٤م اًمقرىمٞم٦م، تاًمٕمٛمال :ُمداظمٚم٦م

 ىمري٥م قمٝمد إمم يم٤مٟمقا ! اعمِم٤ميمؾ ُمِمٙمٚم٦م.. اًمٞمقم اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م ُمِمٙمٚم٦م :اًمِمٞمخ

 ُمـ اًمٌٜمقك ذم رصٞمد ٟمًٛمٞمف؟ ُم٤مذا هل٤م: أي يم٤مًمًٜمدات، اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت يٕمتؼمون

 ٟم٘مقًدا يم٤مٟم٧م ًمق يمام ٟمٕمتؼمه٤م أن جي٥م اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت هذه إن: ٟم٘مقل ومٙمٜم٤م اًمذه٥م،

 ُمِمٙمٚم٦م ضم٤مءت صمؿ سمٛمثؾ، ُمثاًل  إٓ هب٤م سم٤مًمذه٥م يِمؽمى أن جيقز ٓ وسم٤مًمت٤مزم ذهٌٞم٦م،

 ذم ىمٌؾ وُمـ إردن، ذم أظمػًما  وىمع يمام اًمٌالد سمٕمض ذم اًمٕمٛمالت هذه هٌقط اعمِم٤ميمؾ

 !سمٞمص طمٞمص ذم اًمٜم٤مس ومقىمع وهٙمذا، ؾمقري٤م ذم ىمٌؾ وُمـ اًمٕمراق،

ن  اًمٕمٛمالت هذه ُمع أنٗمًٜم٤م ٟمٕم٤مُمؾ يمٞمػ ٟمدري وُم٤م أخٖمل، اًمرصٞمد ذاك سم٠من ؾمٛمٕمٜم٤م ؤا

 هل٤م ىمٌؾ ُمـ ٟمٕمتؼمه٤م يمٜم٤م يمام ٟمٕمتؼمه٤م مل إن ٕنٜم٤م! اعمِم٤ميمؾ ُمِمٙمٚم٦م إهن٤م: سمحؼ وأىمقل اًمقرىمٞم٦م،

 قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس اًمقرق ومٝمذه ورق اقمتؼمٟم٤مه٤م إذا ٟمٕمتؼمه٤م؟ ومامذا سمحًٌف، يمؾ اًمذه٥م ُمـ رصٞمد
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 ومْم٦م،: أي ورىم٤ًم، ٟمٕمتؼمه٤م زيم٤مة، قمٚمٞمف ًمٞمس أجًْم٤م نُمٕمد يم٠مي اًمقرق ُمٕمدن اقمتؼمٟم٤م إذا.. زيم٤مة

 .ٓ ويمذًمؽ

ن رء أىمقل ؾم٤مسمً٘م٤م يمٜم٧م احل٘مٞم٘م٦م  يمٞمػ أدري ٓ طمػمان، رضمٕم٧م أىمقل ُم٤م ُمتقىمػ أن٤م ؤا

 هٌقـمٝم٤م وُمع ضمٝم٦م، ُمـ اًمذه٥م ُمـ هل٤م رصٞمد ٓ أن قمرومٜم٤م أن سمٕمد اًمٕمٛمٚم٦م هذه ُمع ٟمتٕم٤مُمؾ

ردين اًمديٜم٤مر قمرومتؿ وم٠منتؿ أطمٞم٤مٟم٤ًم، وارشمٗم٤مقمٝم٤م  اًمديٜم٤مر شم٘مري٤ًٌم ؾمٜم٦م ُمٜمذ يم٤من طمتك هٌط يمٞمػ ٕا

ردين ٤موي ٕا ردين اًمديٜم٤مر هٌط ؾمٕمقدي٦م، ري٤مٓت قمنم ي  ؾمٕمقدي٦م اًمري٤مٓت صمٚم٨م ؾمٕمر إمم ٕا

 .ري٤مٓت سمخٛمس اًمديٜم٤مر: يٕمٜمل وؾمٓم٤ًم، ص٤مر ىمٚمٞماًل  ارشمٗمع صمؿ ديٜم٤مر، ي٤ًموي

 أن ي٘مقًمقن يمام ُمقوققمٞم٦م دراؾم٦م قمٜمده يم٤من إذا اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ أطمًدا أرضمق أن٤م احل٘مٞم٘م٦م

تٗمٞمده٤م طمتك اعمِمٙمٚم٦م هذه ذم رأجف يٗمٞمدٟم٤م  .ُمٜمف ًٟم

 (11:31:31/ (5) ضمدة ومت٤موى)

 بعؿؾي صقؽو يستؾؿ أن ظذ كؼديو مبؾًغو افكاؾي ذـي إظطوء

 أخرى بؾد

 إطمدى إمم ُمثاًل  أطمدٟم٤م يذه٥م أن جيقز هؾ: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م

وم٦م ذيم٤مت  شمٕمٓمٞمف أن قمغم درهؿ ُم٤مئ٦م ُمثاًل  ويٕمٓمٞمٝم٤م سم٤مًمرسم٤م شمتٕم٤مُمؾ ٓ واًمتل اًمٍما

 ذم يمام سمٞمد يد اًمٌٞمع ذم يٙمقن أن يٗمؽمض ٓ وهؾ اعمٍمي، سم٤مجلٜمٞمف اًم٘م٤مهرة ذم ؿمٞمؽ

 .رسمقي٦م ُم١مؾم٦ًم ـمريؼ قمـ إٓ يٙمقن ًمـ اًم٘م٤مهرة ذم آؾمتالم سم٠من قمٚماًم  احلدي٨م،

 ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت هذه أن أفمـ ومٞمام مجٞمًٕم٤م قمٜمدٟم٤م ؿمؽ ٓ :اًمِمٞمخ

 هذه ٕن اًمقرىمٞم٦م: هذه اًمٕمٛمٚم٦م ُمـ ظمػم اًمذاشمٞم٦م اًم٘مٞمٛم٦م طمٞم٨م ُمـ سمٞمْم٤مء ورىم٦م ذاشمٞم٦م،

 هذه ىمٞمٛم٦م وإٟمام ومٞمٝم٤م، ُم٤م رء يمت٤مسم٦م ذم اإلٟم٤ًمن ُمٜمٝم٤م يًتٗمٞمد أن ممٙمـ اًمٌٞمْم٤مء اًمقرىم٦م

 قمغم دوًم٦م ومٙمؾ اًمذه٥م ُمـ هل٤م ادظمر ُم٤م وهل آقمت٤ٌمري٦م اًم٘مٞمٛم٦م ذو اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت

 طمٞمٜمام أنٜم٤م احل٘مٞم٘م٦م هذه ٟمًتحي وًمذًمؽ اًمذه٥م، ُمـ قمٛمالهت٤م ذم رصدت ُم٤م طم٥ًم

 ُمـ ىمٞمٛم٦م ًمف آظمر سمٌمء ىمٞمٛم٦م ًمف ؿمٞمًئ٤م ٟمحـ ٟمِمؽمي ٓ ُمثٚمٝم٤م سم٠مظمرى ورىمٞم٦م قمٛمٚم٦م ٟمِمؽمي

٤ًٌم ٟمِمؽمي احل٘مٞم٘م٦م ذم ٟمحـ وإٟمام اًمرسمقي٤مت ُمـ ًمٞمًت٤م اًمٕمٛمٚمتلم ُمـ يمؾ أن صمؿ ضمٝم٦م،  ذه
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ًٓ  سمٞمد يدي يٙمقن أن يٜمٌٖمل هذا أن: اًم١ًمال ومجقاب وًمذًمؽ سمذه٥م،  ذيمرشمف ح٤م أو

 وهق اًمذه٥م، ُمـ هل٤م ادظمر ح٤م ىمٞمٛمتٝم٤م وإٟمام ذاشمٞم٦م ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس هذه اًمٕمٛمٚم٦م أن ُمـ آٟمًٗم٤م

 سمد ٓ اًمذي اًميوري اًمٍمف طمدود ذم إٓ اًمٕمٛمالت هبذه اعمت٤مضمرة جيقز ٓ أنف

 يمؾ ذم صمؿ..ذاشمٞم٦م ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس اًمٕمٛمالت هذه أن ذيمرشمف اًمذي ًمٚم٥ًٌم ُمٜمف ًمإلٟم٤ًمن

 سمٕمض ُمّمدره٤م يم٤مٟم٧م إذا ؾمٞمام ٓ اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت سمٕمض ذم وهٌقط صٕمقد ُمـ يقم

 سم٤معم٘م٤مُمرة، يٙمقن ُم٤م أؿمٌف اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت هبذه اًمتٕم٤مُمؾ ومتّمٌح اًمْمٕمٞمٗم٦م، اًمدول

 قمغم سمٞمد يًدا يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٕنف... جيقز ٓ أنف: اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال ضمقاب أرى هلذا

 ..ذه٥م إصؾ أن اقمت٤ٌمر

 (11:11:75/ 3 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 افعؿؾي وبقع افكاؾي حمالت حؽؿ

وم٦م حمالت طمٙمؿ هق ُم٤م: هٜم٤م ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م  اًمٕمٛمٚم٦م؟ وسمٞمع اًمٍما

وم٤ًم:سَّ  يٙمقن أن ُمًٚمامً  ٟمٜمّمح ٓ :اًمِمٞمخ  : اصمٜملم ًمًٌٌلم ا

وم٤مً  يٙمقن أن يريد ُمـ أن :إول  جيقز ٓ وُم٤م جيقز ومٞمام وم٘مٞمٝم٤مً  يٙمقن أن جي٥م سا

ومقن واًمٞمقم اًمٍمف، ُمـ  يتٕمٚمؼ سمام ظم٤مص٦م ،اًمٗم٘مف قمـ يٙمقٟمقن ُم٤م أبٕمد اًمٍما

 .سمٛمٝمٜمتٝمؿ

وم٦م، ذم اًمنمع أطمٙم٤مم يٚمتزم أن اًمتٛمٙمـ ًمّمٕمقسم٦م :افثوين وإمر  ٕن ذًمؽ اًمٍما

: ُمٕم٤مدن صمالصم٦م شمتج٤موز ٓ وهل ُمٕمدٟمٞم٦م، قمٛمالت طمقل يدور يم٤من ىمديامً  اًمٍمف

 .واًمٜمح٤مس واًمٗمْم٦م اًمذه٥م

 ويداً  ،سمٛمثؾ ُمثالً  إٓ سمٞمٕمف جيقز ٓ اًمذه٥م أن اًمًٜم٦م ذم ُمٕمرووم٦م أطمٙم٤مم وهٜم٤مك 

 ًمٙمـ ُمٗم٤موٚم٦م، ٓ سمٛمثؾ وُمثالً  ٟم٘مد، يٕمٜمل سمٞمده يداً  اًمٗمْم٦م أي اًمقِرق ويمذًمؽ ،سمٞمد

 اًمٗمٚمقس يمذًمؽ اًمتٗم٤موؾ، ُمع سم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م سم٤مًمٗمْم٦م اًمذه٥م شمِمؽمي أن ًمؽ جيقز

 ُمـ إوًملم اعمٕمدٟملم سملم اعمٗم٤موٚم٦م ومٞمجقز ٟمح٤مس هل وإٟمام ومْم٦م وٓ ذه٤ٌمً  ًمٞم٧ًم اًمتل

 اًمٕمزيزيـ اعمٕمدٟملم هذيـ اًمٞمقم أظمرى، ضمٝم٦م ُمـ اًمٜمح٤مس وهق اًمث٤مًم٨م واعمٕمدن ضمٝم٦م
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 وًمٞمس ىمٞم٦مرَ اًمقَ  اًمٕمٛمٚم٦م هق اعمٓمروح وإٟمام ،اًمًقق ذم ُمٓمروح همػم واًمٗمْم٦م اًمذه٥م

 صٕمقد ذم اًم٘مامر ُمثؾ اًمٞمقم شمِم٤مهدون يمام اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م هذه ِرىمٞم٦م،اًمقَ  اًمٕمٛمٚم٦م

 ًمٚمٛمْم٤مرسم٦م، سم٤مًمٕمٛمٚم٦م يت٤مضمرون اًمذيـ اًمٜم٤مس يٕمرض وهذا وٟمزول، ارشمٗم٤مع ذم وهٌقط،

 سم٤مًمٖمٜمك اًمٜم٤مس ه١مٓء ُمـ يمثػم ُأصٞم٥م ُم٤م ويمثػماً  ،ًمٚمٛم٘م٤مُمرة سمؾ ًمٚمٛمخ٤مـمرة، سمؾ

 ًمف وهذا ووح٤مه٤م، قمِمٞم٦م سملم ُم٤م اعمدىمع ًمٚمٗم٘مر أو ،ووح٤مه٤م قمِمٞم٦م سملم ُم٤م اًمٗم٤مطمش

وم٦م سم٠من ٟمٜمّمح ٟمحـ وإٟمام ،ومٞمف ًمٚمخقض أن جم٤مل ٓ ـمقيؾ سمح٨م  ًمٞم٧ًم هذه اًمٍما

 إٓ اًمٌٚمدي٦م قمٛمٚمتٝمؿ يٍمومقا  أن ٟمٜمّمحٝمؿ ٓ اًمٜم٤مس ًمٕم٤مُم٦م وسم٤مًمٜم٦ًٌم ،ُمنموقم٦م ُمٝمٜم٦م

 سمد ومال ،آظمر سمٚمد إمم سمٚمد ُمـ يذه٥م يم٠من ،ُمٜمٝم٤م سمد ٓ اًمتل اًميوري٦م اعمٚمح٦م ًمٚمح٤مضم٦م

 وارشمٗم٤مقمٝم٤م همالئٝم٤م اٟمتٔم٤مر يمذا قمٛمٚم٦م شمِمؽمي أن أُم٤م اًمٌٚمد، ذًمؽ سمٕمٛمٚم٦م قمٛمٚمتف يٌدل أن

 وًمق ،ذقم٤مً  ظم٤مهة دم٤مرة ومٝمذه ُمثاًل، شمّمقرت ُم٤م سمٕمٙمس شمّم٤مب ىمد صمؿ ،ذًمؽ وٟمحق

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  ُم٤مدة راسمح٦م يم٤مٟم٧م

 (11:  55:  75/ 771/واًمٜمقر اهلدى)

 افقرؿقي بوفعؿالت افتجورة

 قمغم اعم٠ًمخ٦م هذه أقمروقا  هلؿ وىمٚمٜم٤م اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم اظمتٚمٗمقا  إظمقه هٜم٤مك :اًم٤ًمئؾ

   طمرُمٝم٤م ُمـ وهٜم٤مك طمّرُمٝم٤م ُمـ وهٜم٤مك طَمّٚمٚمٝم٤م ُمـ ومٝمٜم٤مك ٟم٤مس، اًمِمٞمخ

 . أجقه :اًمِمٞمخ

 .اًمٕمٛمٚم٦م :اًم٤ًمئؾ

 . أجقه :اًمِمٞمخ

 إذا طمتك قمٜمدي، اًمٕمٛمٚم٦م هذه وسم٘مٞم٧م ًمٌٜم٤مٟمٞم٦م، قمٛمٚمف اؿمؽمي٧م أن٤م ومرضمؾ :اًم٤ًمئؾ

 هذا ٓ،: وىم٤مل آظمر رضمؾ وىم٤مم طمرام هذا: ًمف وىم٤مل رضمؾ وم٘م٤مم أبٞمٕمٝم٤م، طمتك ارشمٗمٕم٧م

: هلؿ ىمٚم٧م سمف، ويًتٜمٗمع ويٌٞمٕمف اًمذه٥م اًمرضمؾ يِمؽمي يمام طمالل هذا سمحرام ًمٞمس

 .اهلل قمغم ٟمزيمٞمف وٓ ظمػم قمغم وٟمحًٌف ٟمٕمٚمٛمف رضمؾ قمغم اعم٠ًمخ٦م هذه ؾم٠مقمرض
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 .اًمًٕمقدي٦م ُمـ قمٜمٝم٤م ؾُمئٚم٧م آٟمٗم٤مً  اعم٠ًمخ٦م هذه اخلػم، جيزيؽ اهلل :اًمِمٞمخ

 سم٤مب ُمـ ٕهن٤م يُمِٚمٝم٤م: اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمالت اعمُـَتج٤مرة جيقز ٓ :بوختصور واجلقاب

 .إًمٞمف ُم٤مؾّم٦م سمح٤مضم٦م هق ُم٤م يِمؽمي أو اإلٟم٤ًمن يٌٞمع أن وم٘مط جيقز وإٟمام اعم٘م٤مُمرة،

 يِمؽمي سمِّده ؾمٕمقدي٦م، قمٛمٚم٦م ُمٕمف هٜم٤م، إمم اًمًٕمقدي٦م ُمـ ضم٤مء ُمثالً  رضمؾ: يٕمٜمل 

 أردٟمٞم٦م، قمٛمٚمف إمم قمٛمٚمتف ُيـَحِقل يْمٓمر آظمره إمم ينمب سمده ي٠ميمؾ سمّده هٜم٤م سمْم٤مقم٦م

 إردٟمٞم٦م قمٛمٚمتف يٍمف أنف ومٛمْمٓمر هٜم٤مك إمم إردين ذه٥م إذا سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس

 .وهٙمذا اًمًٕمقدي٦م سم٤مًمٕمٛمٚم٦م ويًتٌدهل٤م

 اعم١َُمًّمٗم٦م سم٤مًٕمقف ُمٜمٝم٤م ويِمؽمي اًمٗمالٟمٞم٦م، اًمٕمٛمٚم٦م شمٜمزل أن ئمـ ومٞمام يٜمتٔمر أنف أُم٤م 

 سمٖمػمه٤م واؾمتٌدهل٤م اًمًقق ذم أنزهل٤م أؾمٕم٤مره٤م ارشمٗمٕم٧م أهن٤م ؿمٕمر وم٢مذا قمٜمده، ويّدظمره٤م

 .سمٜمٗمًف اًم٘مامر هق ومٝمذا دواًمٞمؽ، وهٙمذا

  (11:  73: 51/   519/  واًمٜمقر اهلدى)

 هبو ادتوجرة بؼصد افعؿالت وبقع ذاء

ٟمٜم٤م أطمد أؾمت٤مذي :اًم٤ًمئؾ ء يريد رضمؾ إٟمف طمقل:  ؾم١مال قمٜمده ومٞمف إظمقا  قمٛمٚمف، ذا

... سمس أنف أؾم٤مس قمغم ضمدًا، رظمٞمص ص٤مر ؾمقىمٝم٤م يٕمٜمل سم٤مًمًقق أن رظمّم٧م ٕهن٤م

 ذًمؽ؟ جيقز ومٝمؾ ورىمٞم٦م، قمٛمٚمف ـمٌٕم٤مً  اًمٕمٛمٚم٦م، هذه سمٞمع ؾمٕمر

 .ذًمؽ جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 هذا؟ قمغم اًمدًمٞمؾ ؿمق أؾمت٤مذٟم٤م، ذًمؽ دًمٞمؾ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 ًمٞمس اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م هذه وأن دىم٦م، إمم حيت٤مج اعم٠ًمخ٦م هذه ومٝمؿ أنَّ : دًمٞمكم :اًمِمٞمخ

 اًمٌالد سم٤مظمتالف ىمٞمٛمتٝم٤م ختتٚمػ اقمت٤ٌمري٦م، ىمٞمٛمتف..إبٞمض اًمقرق يٕمٜمل ذاشمٞم٦م، ىمٞمٛم٦م هل٤م

 . واًمدول

 -إظمرى ُمـ أهمغم ىمٞمٛمتٝم٤م ؾمتٙمقن ُمثاًل، إظمرى ُمـ أصٖمر ُمثالً  وم٤مًمقرىم٦م

  -واوح
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 يمؾ سمٜمِمقف وإطمٜم٤م هل٤م، اعم٘مدر ًمٚمذه٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم وىمٞمٛمتٝم٤م اقمت٤ٌمريف، ىمٞمٛمتٝم٤م هذه: إذاً 

 ؾمقري٦م ًمػمات قمنم يم٤مٟم٧م اًمٌالد إمم أن٤م ضمٞم٧م ح٤م ُمثالً  اًمًقري٦م، وم٤مًمِٚمػمة سمًٕمر، يقم

 .-أيمؼم اهلل -ديٜم٤مر رسمع شم٤ًموي أن - ٟمٕمؿ أي -ديٜم٤مراً  شم٤ًموي

 سمؽمشمٗمع أن هل هل٤م، اعم٘مدر اًمذه٥م ىمٞمٛمتٝم٤م ذاشمٞم٦م ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس أهن٤م دام ومام 

 .سم٤مًمذه٥م اًمذه٥م سمٞمع يم٠منام إًمخ سمتٖمغم ح٤م وشمرظمص،

 . ٟمٕمؿ أي :اًم٤ًمئؾ

  سمٛمثؾ، ُمثالً  اًمت٤ًموي، قمغم إٓ، جيقز ٓ سم٤مًمذه٥م اًمذه٥م وسمٞمع :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ

 .واًمرظمٞمص سم٤مًمٖم٤مزم اعمت٤مضمرة أرى ٓ: اًم٥ًٌم هلذا :اًم٤ًمئؾ

  (:.. :.. 55/  1/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افـؼديي بوفعؿالت ادتوجرة

 اؿمؽميٜم٤م[ سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اًمتج٤مرة جيقز ٓ أنف: ]شم٘مقل ومتقى ُمٜمٙمؿ ؾمٛمٕمٜم٤م أن :ُمداظمٚم٦م

ء وىمٗمٜم٤م اًمٗمتقى ؾمٛمٕمٜم٤م اؿمؽميٜم٤م ومٚمام اًمٕمٛمٚم٦م، سمٕمض  .اًمٌٞمع ووىمٗمٜم٤م اًمنما

 أم  ُمٕمٜم٤م ُم٤م ٟمٌ٘مل ومٝمؾ[ يمثػماً  إُمر شمدهقر صمؿ] اؿمؽميٜم٤مه٤م يمٜم٤م أُمقال قمٜمدٟم٤م أن 

 ؟.وٟمخٚمص ٟمٌٞمع

 أو اًمتدهقر يزداد أن جيقز اهلل، يٗمٕمؾ ُم٤م شمدري ُم٤م ٕنف وختٚمص: شمٌٞمع ٓ :اًمِمٞمخ

 .إُمر يتحًـ أو ي٘مػ

 اعمت٤مضمرة: جيقز ٓ ٟم٘مقل أن قمغم وحتٛمٚمٜم٤م ٟمحٛمٚمٝم٤م، ٟمحـ اًمتل اًمٗمٙمرة ومٝمٛم٧م أن٧م 

 ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  يمام ذه٥م ُمـ هل٤م يرصد سمام ىمٞمٛمتٝم٤م.. هل٤م ىمٞمٛم٦م ٓ ورىمٞم٦م قمٛمٚم٦م هذه ٕن

 .ىمديامً 

 .. سم٤معم٘م٤مُمرة -اًمزُم٤من هذا ذم وسمخ٤مص٦م- أؿمٌف هق هب٤م وم٤معمت٤مضمرة 
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ة ُمثالً  إُمريٙمل يم٤مًمدوٓر اًم٘مقي٦م اًمٕمٛمالت سمٕمض ُمثالً  شمرى أن٧م  خيٗمْمقه ُمرَّ

 .هذه اًمٙمٌػمة اًمدوًم٦م ُمّمٚمح٦م طم٥ًم ُمٕمٜم٤مه وهذا يرومٕمقه، وُمرة

 سمؽ وإذا ؾمػمشمٗمع، أنف شمٔمـ اًمذي ًمٚمقىم٧م ُمثالً  شمّمؼم وم٠من٧م ُم٘م٤مُمرة، هذه: وم٢مذاً  

 هٜم٤مك يقضمد يم٤من ًمق احل٘مٞم٘م٦م ذم هل ًمٙمـ ُم٘م٤مُمرة، هذا فمٜمٜم٧م، ُم٤م سمخالف شُمّم٤مب

 ٓ وهذا ُمتٗم٤مواًل، سم٤مًمذه٥م اًمذه٥م سمٞمع سم٤مب ُمـ ؾمتٙمقن يم٤مٟم٧م صم٤مسمت٦م، ُمًت٘مرة قمٛمٚم٦م

 .اعمٕمرووم٦م إطم٤مدي٨م سمٍميح جيقز

 واًميورة احل٤مضم٦م طمدود ذم إٓ جيقز ٓ اًمٍمف: ٟم٘مقل ٟمحـ هذا أضمؾ ومٛمـ 

 .ومال هب٤م اعمت٤مضمرة أُم٤م يٕمٜمل،

  (:.. 53:  55/  71/  واًمٜمقر اهلدى)

 بوفعؿالت ادتوجرة

 ذم يٕمٜمل اًمًقداء اًمًقق ذم اًمتٕم٤مُمؾ جيقز هؾ: ي٘مقل ي٠ًمل ؾم٤مئؾ :ُمداظمٚم٦م

 إُمر؟ وزم ُٕمر خم٤مًمػ هب٤م اًمتٕم٤مُمؾ وهؾ اًمٍمف،

 ذم وٓ اًمًقداء اًمًقق ذم ٓ جيقز، ومال هذا سم٤مًمٍمف اًمتٕم٤مُمؾ أُم٤م :اًمِمٞمخ

 .اًمٌٞمْم٤مء

 شمٜمتٌٝمقا  أن جي٥م ومرق، ٓ يٕمٜمل ذاشمٞم٦م، ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت هذه ٕن

 دمد يمٜم٧م طمٞم٨م اًمزُم٤من، ُمـ ؾمٜم٦م ىمٌؾ يم٤من ُم٤م وسملم أن، اًمٍمف سملم ومرق ٓ هلذا،

وملم أبقاب ا  ُم٤مذا؟ اٟم٘مٚم٧ٌم أن اًمٌٞمْم٤مء، اًمًقق هذه زسم٤مئٜمٝم٤م، وشمًت٘مٌؾ ُمٗمتح٦م، اًمٍَمَّ

 .ؾمقداء ؾمقق إمم

 قمغم ومْمالً  يقُمئذٍ  جيقز ٓ دم٤مرة، سف اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمُٕمُٛمالت اًمتٕم٤مُمؾ يٙمـ مل يقُمئذٍ 

 .اًمٞمقم هذا
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 ُمع هذه إُمر، وزمّ  خم٤مًمٗم٦م وهل اًمزُم٤من، هذا ذم شُمَِم٤مع اًمتل اًمٙمٚمٛم٦م هذه أُم٤م

 ٓ اإلؾمالم، إمم اًمدقم٤مة ُمـ أهنؿ يزقمٛمقن اًمذيـ اًمدقم٤مة، ُمـ يمثػماً  يًتٖمٚمٝم٤م إؾمػ

 .إُمر وزم خم٤مًمٗم٦م جيقز

ٌَْٖم٦م ُم٤م ًمٙمـ إُمر، وزم ُيـخ٤مًمػ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ: ُمٕمٝمؿ أىمقل أن٤م   صٗم٦م ُم٤م ِص

 اًمقزم؟ هذا

 سم٤مًمتّمقف، قمالىم٦م ًمف ُمقوقع إمم هب٤م ٟمٜمت٘مؾ ىمًٛملم، اًمقٓي٦م أن شمٕمرومقا  أنتؿ

 .شاًمِمٞمٓم٤من وأوًمٞم٤مء اًمرمحـ أوًمٞم٤مء سملم اًمٗمرق» رؾم٤مًم٦م َأخَّػ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ أن شمٕمرومقن

 أيمثر يم٤مًمٜمن، وٓ يم٤مًمّم٘مر، وٓ اجلق ذم يٓمػمون أهنؿ اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم يزقمؿ أوًمٞم٤مء ومٗمل 

 .وهٙمذا سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس ُمٙم٦م، ذم اًمٔمٝمر ويّمكم هٜم٤م ُيّْمٌِح سمحٞم٨م ذًمؽ، ُمـ

 .اًمرمحـ أوًمٞم٤مء وًمٞمًقا  اًمِمٞمٓم٤من، أوًمٞم٤مء ُمـ؟ أوًمٞم٤مء وًمٙمـ أوًمٞم٤مء، ه١مٓء

 ؼ،دُمِم أزىم٦م ذم ُمتٔم٤مهرـي ه١مٓء، ُمـ ٟم٤مؾم٤مً  رأى ُمرة ذات اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسـم سم٠من وم٘م٤مًمقا  

همالل، ُمًٚمًٚمقن وهؿ شم٘مري٤ٌمً  ىمرون ؾمٌٕم٦م يٛمٙمـ ىمٌؾ هذا  ذم اًمْمخ٤مم سم٤مٕوم٤مقمل وُُمَٖمٚمَّٚمقن سم٤ٕم

 .اًمٜم٤مس يرهٌقن أقمٜم٤مىمٝمؿ

وم٤مقمل هذه اًمٓمريؼ، ؿمٞمقخ أي اًمِمٞمقخ، أبٜم٤مء سم٠مهنؿ يتٔم٤مهرون اإلره٤مب، وهبذا   ٓ ٕا

 .ؿمٞمٓم٤مٟمٞمف سمحٞمؾ ًمٙمـ اًمٜم٤مر، يدظمٚمقن وومٕمالً  اًمٜم٤مر، يدظمٚمقن وأهنؿ شميهؿ،

 وظم٤مص٦م: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك سم٤مهلل إيامٟمف ًم٘مقة :اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اًمرضمؾ هذا ًمٙمـ 

ـَ : ﴿شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ِذي ٌَُٚمٜم٤َم ًَمٜمَْٝمِدَيٜمَُّٝمؿْ  ومِٞمٜم٤َم ضَم٤مَهُدوا َواًمَّ  [.19:اًمٕمٜمٙمٌقت﴾ ]ؾُم

ـَ  ُرؾُمٚمَٜم٤َم ًَمٜمَٜمٍُمُ  إِٟم٤َّم: ﴿وىمقًمف ٟمْٞم٤َم احْلَٞم٤َمةِ  ذِم  آَُمٜمُقا  َواًمَِّذي  [.57:هم٤مومر﴾ ]اًمدُّ

اهؿ، ىمد يم٤من ُمػم، قمكم ودظمؾ حَتَدَّ  أدظمؾ أن أُريد أن٤م: ًمف وىم٤مل سمدُمِمؼ، يقُمئذ اًمٌٚمد أُمػم ٕا

ر، ه١مٓء ُمع  ُمٜم٤م اطمؽمق وُمـ يزقمٛمقن، يمام حيؽمىمقن وٓ ومٞمف، أنٗمًٝمؿ ُيٚمُْ٘مقن هؿ اًمذي اًمتَٜمَقُّ

 احلامم يدظمٚمقا  وأن قمٜمٝمؿ، اًمثٞم٤مب هذه سمٜمزع شم٠مُمر أن وهق واطمد، ذط زم وًمٙمـ اًمٙم٤مذب، ومٝمق

ؾ ًَّ قن سم٤مخلؾ، أبداهنؿ وشُمَٖم ًَ  اطمؽمق ومٛمـ اًمتَٜمّقر، ُمٕمٝمؿ أدظمؾ أن٤م صمؿ ٟمٔمٞمٗم٦م، سمٞمْم٤مء صمٞم٤مسًم٤م وُيْٙم

 .اًمٙم٤مذب ومٝمق
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 اسـم اًمِمٞمخ سم٠من قمرف أؾمامه٤م، ٤مئحٞم٦مسمٓم روم٤مقمٞم٦م يقُمئذٍ  واًمٓمري٘م٦م اًمٓمري٘م٦م، ؿمٞمخ ؾمٛمع ح٤م

 .اًمٜم٤مر ُمـ قم٤مزًم٦م سمامّدة وصمٞم٤مهبؿ أبداهنؿ ٜمقنَيْده وأهنؿ ودضمٚمٝمؿ، ه١مٓء ِهّ  يمِمػ شمٞمٛمٞم٦م

ن، قمرومتٛمقه٤م هذه اح٤مدة  اًمٜم٤مس، ُمـ أومراد ٓإ يٕمرومٝم٤م ٓ يم٤مًمًحر، يم٤مٟم٧م ىمٌؾ ُمـ أُم٤م ٔا

طمالم، اًمٕم٘مقل وٕمٗم٤مء يًتٖمٚمقن  وُمٕمجزات، يمراُم٤مت أصح٤مب أهنؿ هلؿ وئمٝمرون وٕا

٥ٌم ٤مهبؿ سًم  ّههؿ يمِمػ شمٞمٛمٞم٦م اسـم اإلؾمالم ؿمٞمخ أن اًمٌٓم٤مئحٞم٦م ؿمٞمخ قمرف ومٚمام ًمٚمٓمريؼ، اٟمت

 اًمِمٞمٓم٤من أوًمٞم٤مء ومٝم١مٓء ،شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ُي٤ٌَمري أنف اؾمتٕمداد قمٜمده ُم٤م إٟمف ىم٤مل اقمتذر،

 .اًمرمحـ أوًمٞم٤مء وًمٞمس

ُمقر أوًمٞم٤مء ٟم٘مٞمس أن ُٟمريدٓ : ٕىمقل أقمقد ن، ٕا  .اًمزُم٤من ذاك ذم اًمِمٞم٤مـملم أوًمٞم٤مء قمغم ٔا

 .ـم٤مقمتٝمؿ جي٥م اًمذيـ إُمر أوًمٞم٤مء هؿ ُمـ ذم اًمنمقمل احلٙمؿ ُأبلَِم  أن أريد ًمٙمٜمل 

 رؾمقل ؾمٜم٦م وقمغم اهلل يمت٤مب قمغم وًمِمٕمٌٝمؿ، وأُمتٝمؿ طمٙمٛمٝمؿ، ذم يٜمٓمٚم٘مقن اًمذيـ هؿ

 ُمـ ضم٤مؤوا اًمذـي اعمٚمقك سمٕمض ُمـ ؾمػمهؿ ؾم٤مر وُمـ اًمراؿمدون اخلٚمٗم٤مء يم٤من يمام ،ط اهلل،

 .سمٕمدهؿ

٤مم ه١مٓء  َوزمُّ  أُم٤م إـم٤مقمتٝمؿ، جي٥م اًمنميٕم٦م، حتٙمٞمؿ أقمٞمٜمٝمؿ، ٟمّم٥م يْمٕمقن اًمذيـ احلُٙمَّ

ُمر  ذم آٟمٗم٤مً  رأجتؿ يمام ووح٤مه٤م، قمِمٞم٦م سملم ُم٤م ويتٖمػّم  يتٓمقر اًم٘م٤مٟمقن وهذا سم٘م٤مٟمقن، حيٙمؿ ٕا

ٞمْم٤مء اًمًقق  .هق هق يزال ٓ واًم٘م٤مٟمقن ؾمقداء، ؾمقق إمم اٟم٘مٚم٧ٌم اًم

طمٙم٤مم ٟمُراقمل أن جي٥م ٟمحـ: أجْم٤مً  صٚمٞم٦م، اًمنمقمٞم٦م ٓا  ٓ هذه اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت أن ٕا

 اعمُٚمح٦م واحل٤مضم٦م اًميورة طمدود ذم إٓ ُمٙم٤من، أِي  وذم زُم٤من أِي  ذم أبداً  هب٤م اعمت٤مضمرة جيقز

 .ًمٚمٗمرد

ٞم٦م، سمالد ُمـ ُمثالً  ي٠ميت يمرضمؾ  ٚمد، هذا ذم يٕمٞمش أن يريد أضمٌٜم  يٍمف أن ًمف سمد ومال اًم

ٞم٦م، اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م ضمٜم  .ُمْمٓمر هذا هٜم٤م، سمٕمٛمٚم٦م ٕا

ؾمقاق، ذم ُمْم٤مرسم٦م يّمػم ًَمـامَّ  ظم٤مص٦م أُم٤م  احلرب ووٕم٧م ح٤م اًمٕمراق، ىمّم٦م ُمـ وقمرومتؿ ٕا

ن اًمٕمراىمٞملم اًمٕمراىمٞم٦م اًمُٕمٛمٚم٦م سم٠منف ظمؼًما  اٟمتنم إيران، وسملم اًمٕمراق سملم هلل، واحلٛمد أوزاره٤م  ٔا

 أظمرى، سميسم٦م ومقضمئقا  ُم٤م وهقم٤من اًمٕمراىمٞم٦م، اًمٕمٛمٚم٦م واؿمؽموا اًمٜم٤مس ومريمض ؾمت٘مقى،

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م ومخنوا



 51   دم٤مرة اًمٕمٛمٚم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ُمقر، هذه ذم ُيت٤مضمر أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال يٕمٜمل، اعم٘م٤مُمرة هل ومٝمذه  طمدود ذم وإٟمام ٕا

 .وم٘مط اعمُٚمِّح٦م واحل٤مضم٦م اًميورة

  (11:  57: 75/ 559/ واًمٜمقر اهلدى)

 (11:  55: 55/ 559/ واًمٜمقر اهلدى)

 بوفعؿالت ادتوجرة حؽؿ

 واًمًٕمر اًمٕمٛمٚم٦م ُمـ يمٛمٞم٦م أن٤م اؿمؽمي٧م إذا سم٤مًمٕمٛمٚم٦م، اًمتج٤مرة ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 جيقز؟ هؾ.. أبٞمٕمٝم٤م ىمٚمٞمؾ ُمثالً  ارشمٗمع إذا ُمٕملم،

 ..اعمت٤مضمرة جيقز ُم٤م.. جيقز ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .شمًٛمح ًمق ؿمٞمخ ي٤م اًمدًمٞمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م يمثػماً  وهذا اصمٜملم، ًمًٌٌلم جيقز، ٓ اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمالت اعمت٤مضمرة :اًمِمٞمخ

 ىمٞمٛم٦م هل٤م هل ذاشمٞم٦م، ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت أن: إول اًم٥ًٌم.. ًمٌٞم٤مٟمف شَمَٕمّروٜم٤م

 سم٥ًٌم آقمت٤ٌمري٦م اًم٘مٞمٛم٦م هذه ًمٙمـ اًمقرىمٞم٦م، اًمٕمٛمٚم٦م هذه شُمّمدر دوًم٦م يمؾ قمٜمد اقمت٤ٌمري٦م

و٦م أصٌح٧م اىمتّم٤مدي٦م، فمروف أمهٝم٤م ُمـ اعمختٚمٗم٦م، اًمٔمروف  ًمٚمٝمٌقط ُُمَٕمرَّ

 .وآرشمٗم٤مع

 اًمٕمٛمالت سمٕمض ارشمٗم٤مع ومرص يؽمىمٌقن اًمذيـ اًمّمٞم٤مدون وم٤مًمتُّج٤مر وًمذًمؽ 

 هٌقـم٤مً  اعمتٗم٤موشم٦م إُمقر هذه يؽمصدون آظمره، إمم أظمرى قمٛمالت واٟمخٗم٤مض

 هق وهذا قمٔمٞمٛم٦م، ظم٤ًمرات خينون وشم٤مرةً  ـم٤مئٚم٦م، أرسم٤مطم٤مً  يرسمحقن ومت٤مرةً  وارشمٗم٤مقم٤ًم،

 ُمـ رصٞمد هل٤م يم٤من قمٛمٚم٦م يمؾ أهن٤م ىمديامً  أقمرف أن٤م اًمقرىمٞم٦م وم٤مًمٕمٛمٚم٦م.. اًم٘مامر ـمٌٞمٕم٦م

 ُمثالً  قمٜمده يم٤من إذا اًمٕمٛمٚم٦م هلذه اعم٘متٜمل أن سمحٞم٨م اًمدوًم٦م، سمٜمؽ.. اًمٌٜمؽ ذم اًمذه٥م

 ٓ اًمتل إوراق هذه ُم٘م٤مسمؾ ومٞم٠مظمذ اًمدوًم٦م شمٚمؽ سمٜمؽ إمم يذه٥م ديٜم٤مر، أو ري٤مل أخػ

 .اًمٗمْم٦م أو اًمذه٥م ُمـ ذاشمٞم٦م ىمٞمٛم٦م ًمف ُم٤م ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م ي٠مظمذ.. ذاشمٞم٦م هل٤م ىمٞمٛم٦م
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 أِي  ذم اًمٌٜمؽ إمم ذه٧ٌم إذا أنؽ سمحٞم٨م قمٛمٚمٞم٤ًم، اًمرصٞمد هذا ُمثؾ يٌَؼ  مل أن أُم٤م 

 ًمؽ، يًتجٞمٌقن ومال ذه٤ٌمً  هذا ُم٘م٤مسمؾ أقمٓمقين وىمٚم٧م اًمٌٚمد ذًمؽ سمٕمٛمٚمتف يمٜم٧م، سمٚمد

 ٓ يقُمئذٍ  يم٤من.. اًمذه٥م ُمـ اًمٌٜمؽ ذم ُمدظمرة ىمٞمٛم٦م اًمقرىمٞم٦م ًمٚمٕمٛمٚم٦م يم٤من آقمت٤ٌمر ومٌٝمذا

 أن٧م يمتٌتف ؾمٜمد ُمثؾ هذا ٕن ح٤مذا؟ سمٞمد، ويداً  سمٛمثؾ ُمثالً  إٓ سم٤مًمديٜم٤مر اًمديٜم٤مر سمٞمع جيقز

 أخػ.. سم٠مىمؾ أو سم٠ميمثر اًمًٜمد هذا ي٤ٌمع أن جيقز ٓ ديٜم٤مر، سم٠مخػ ووىمٕمتف ٟمٗمًؽ قمغم

 يمام اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م هلذه يم٤من طمٞمٜمام ؾم٤مسم٘م٤ًم، إُمر يم٤من هٙمذا سمٞمد، يداً  سمٛمثؾ ُمثالً  ديٜم٤مر

 قمدم ًم٥ًٌم دمقز: ٓ سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اعمت٤مضمرة أجْم٤مً  يقُمئذٍ  ومٙم٤من اًمذه٥م، ُمـ رصٞمد ىمٚمٜم٤م

ؼ  أن.. سمٞمد يداً  ٟم٘مداً  وهق اًمث٤مين اًمنمط حت٘مؼ قمدم وأطمٞم٤مٟم٤مً  ضمٝم٦م، ُمـ اعمامصمٚم٦م شَمـَح٘مُّ

 فمروف سم٥ًٌم وضمدٟم٤م وًمذًمؽ ًمف، ىمٞمٛم٦م ٓ ورق سم٘مل؟ ُم٤مذا اًمذهٌٞم٦م اًم٘مٞمٛم٦م ذه٧ٌم

 ُمرة هٌط ُم٤مًمٞم٦م ىمقة أىمقى ًمف يم٤من اًمذي اًمديٜم٤مر ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو طمرسمٞم٦م أو اىمتّم٤مدي٦م

 أجرسمح اإلٟم٤ًمن يدري ٓ طمٞم٨م اًم٘مامر هق ومٝمذا يٜمخٗمض، وشم٤مرة يرشمٗمع شم٤مرة صمؿ واطمدة،

 ص٤مروا ووح٤مه٤م قمِمٞم٦م سملم ُم٤م اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم ُمع وىمٕم٧م وىم٤مئع وهذه خين، أم

: ُم٤م قمغم ٟمدُم٤مً  أيمٗمٝمؿ يٕمْمقن أصٌحقا  وآظمرون ُماليلم، أصح٤مب  ٕهنؿ ومٕمٚمقا

 .ـم٤مئٚم٦م ظم٤ًمئر ظمنوا

 سم٤مًمٕمٛمالت اعمت٤مضمرة جيقز ٓ: ىمديامً  اًم٥ًٌم وًمذاك آٟمٞم٤ًم، اًم٥ًٌم هلذا ًمذًمؽ 

 اًميورة طمدود ذم إٓ جيقز، ٓ اًمٕمٛمالت هلذه اًمٍمف أن ذًمؽ وُمٕمٜمك اًمقرىمٞم٦م،

 إمم أو اًمٕمٛمرة إمم اًمذه٤مب وؿمؽ قمغم ُمثالً  رضمؾ أن٧م أقمٜمل.. ُمٜمٝم٤م ًمٚمٛمًٚمؿ سمد ٓ اًمتل

 اًمٕمٛمٚم٦م أي اًمٌٚمد، قمٛمٚم٦م ُمٕمؽ يٙمقن أن سمد ٓ وهٜم٤مك احلرام، اهلل سمٞم٧م إمم احل٩م

ء ًمؽ يتٞمن ًمٙمل هٜم٤مك أو هٜم٤م إُم٤م شمٍمف أن ُمْمٓمر وم٠من٧م اًمًٕمقدي٦م  طمقائجؽ ذا

 وًمٙمـ اعمحْمقرات، شمٌٞمح اًميورات ٕن ُمٜمف: سمد ٓ هذا اًمٙمامًمٞم٦م، أو اًميوري٦م

 ىمٞمده٤م ُمـ سمد ٓ اعمحْمقرات، شمٌٞمح اًميورات.. ُمٓمٚم٘م٦م ومٝمٛمٝم٤م جيقز ٓ اًم٘م٤مقمدة هذه

ر اًميورة: »ىمقهلؿ وهق أٓ اًمٕمٚمامء ووٕمف اًمذي  إمم ُمثالً  سمح٤مضم٦م وم٠من٧مش سم٘مدره٤م شُمَ٘مدَّ

 أو ًمٚمح٩م ذه٧ٌم ُم٤م إذا ومٞمام اًمٍمف هبذا شمٜمتٗمع ًمٙمل ديٜم٤مر: مخًامئ٦م شمٍمف أن

 دٟم٤مٟمػم شمِمؽمي هٜم٤مك صمؿ ٓ،..! ديٜم٤مر سم٠مخػ ضمٜمٞمف أخػ شمِمؽمي أن ًمؽ جيقز ُم٤م ًمٚمٕمٛمرة،
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 يٙمقن إضمٜمٌل اًمٌٚمد ذم اًمديٜم٤مر ٕن هٜم٤مك: شمِمؽمي أظمرى مخًامئ٦م هٜم٤م اؿمؽميتف سمام

 .جيقز ومال اعم٘م٤مُمرة سم٤مب ُمـ يمٚمف هذا أرظمص،

 .جيقز ٓ ومٝمذا واًمتج٤مرة ًمٚمرسمح أُم٤م وم٘مط، اًميورة طمدود ذم اًمٍمف: إذاً  

 (11:  57:  15/ 115/واًمٜمقر اهلدى)

 فؾكاؾي حمالً  ؾتح

وم٦م ُمتجراً  أومتح أن أن٤م زم حيؼ :ُمداظمٚم٦م  عمـ إٓ أسف أٓ] اعمٌدأ هذا قمغم ًمٚمٍما

 ؟[ضورة ًمف

 ُمثؾ ُمثٚمؽ! جيقز؟ ٓ أو جيقز ًمؽ أىمقل أن ىمٌؾ شمتقومؼ شمٔمـ هؾ ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 .اعمٝمٜم٦م هذه ذم يٕمٞمش ٓ ومًقف اًمٚمحك، حيٚمؼ ٓ سم٠منف أقمٚمؿ إذا احلالق،

 يذه٥م اًمذي ُمثالً  يريدون، ًمٚمذيـ وم٘مط ُمتجراً  أومتح أن أىمّمده اًمذي :ُمداظمٚم٦م

 أن إومم اعمتجر؟ ُمـ يٍمف أم اًمٌٜمؽ ُمـ يٍمف هؾ يٍمف، أن يريد اًمٕمٛمرة إمم

 ...وًمٞمس اعمتجر ُمـ يٍمف

 .اجلقاب أقمٓمٞمتؽ أن٤م أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًم٘مٞمد هذا ذم اعمتجر ومتح٧م إذا ًمٙمـ جيقز، جيقز؟ ٓ أنف ُمٜمل ومٝمٛم٧م هؾ :اًمِمٞمخ

 .قمٜمدك يٍمومقا  ٟم٤مس ؾمٞم٠متٞمؽ ويمؿ يمؿ

 (11:  33:  75/ 115/واًمٜمقر اهلدى)

 افعؿؾي رصف حؽؿ

 اًمًٕمقدي٦م ُمـ اًمٕمٛمٚم٦م اًمٕمٛمالت حتقيؾ ذم يٕمٛمٚمقن اإلظمقة سمٕمض قمٜمدٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ُمثاًل، اًمًقدان إمم ُيَّمِدره يريد اًمذي اعمٌٚمغ أظمر ويًٚمؿ اًمقاطمد ي٠ميت اًمًقدان، إمم
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ِٚمؿ ًَ  اًمًقدان، ذم ُمٕمف يتٕم٤مون ًمت٤مضمر ورىم٦م يًٚمٛمف اًمذي وم٤مٕخ ري٤مل، أخػ طمقازم ُي

 جيقز؟ هذا ومٝمؾ اًمًقداٟمٞم٦م، سم٤مًمٕمٛمٚم٦م سم٤معمٌٚمغ يًٚمٛمف إخ وذاك

 .ٟمٕمت٘مد ومٞمام جيقز ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ومٞمٙمؿ؟ اهلل سم٤مرك إدًم٦م ُمع :ُمداظمٚم٦م

 ٕن إٟم٤ًمن: يمؾ يٗمٝمٛمف أن يٛمٙمـ دًمٞمؾ ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًم٘مْمٞم٦م.. ُمِمٙمٚم٦م وهذه :اًمِمٞمخ

 واًمرؾم٤مًم٦م، اًمٜمٌقة قمٝمد ذم اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م -شمٕمٚمٛمقن يمام- شمٙمـ مل طم٤مدصم٦م، اعمِمٙمٚم٦م هذه

 وإُم٤م اًمدراهؿ وإُم٤م اًمدٟم٤مٟمػم إُم٤م واًمٜمح٤مس واًمٗمْم٦م اًمذه٥م ُمـ اًمٕمٛمٚم٦م هٜم٤مك يم٤من إٟمام

 .اًمٗمٚمقس

 اًمٕمّمقر ذم ىمرٟملم أو ىمرن ُمٜمذ طمدصم٧م اًمتل اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م هٜم٤مك يٙمـ ومل 

 .اعمت٠مظمرة

ظِمرَ  ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٞمٛمُتٝم٤م ذاشمٞم٦م، ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م وهذه   ذه٥م ُمـ هل٤م ادُّ

 حتقل ومٙم٠منام قمٛمٚم٦م، إمم قمٛمٚم٦م ُمـ قمٛمٚم٦م حتقل ومحٞمٜمام اخل٤مص، قمرومٝم٤م هل٤م دوًم٦م يمؾ ذم

ظمر ومٞمام ىمٞمٛمتٝم٤م ذاشمٞم٦م، ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس اًمٕمٛمٚم٦م هذه ٕن ذه٥م: إمم ذه٤ٌمً   سمٜمقك ذم هل٤م ادُّ

ًم٧م ًمق يمام اًمٓمري٘م٦م، هذه قمغم حتقل ومحٞمٜمام أصدرهت٤م، اًمتل اًمٌٞمع  سمٓمريؼ ذه٤ٌمً  طمقَّ

 ه٤مء سمٛمثؾ ُمثالً  سمٞمد يًدا سم٤مًمذه٥م اًمذه٥م: »احلدي٨م ذم ضم٤مء جيقز، ٓ وهذا اًم٘مرض

 .ٟم٘مداً : يٕمٜملش وه٤مء

 اًمذه٥م، ُمٕم٤مُمٚم٦م شمٕم٤مُمؾ أن ومٞمج٥م اًمذهٌٞم٦م، اًمٕمٛمٚم٦م سمديؾ يم٤مٟم٧م ح٤م اًمٕمٛمٚم٦م ومٝمذه 

 .اًمتٗم٤موؾ ومٞمٝم٤م جيقز ومال

 ُيالطمظ وأن اًمٕمٛمالت هذه سمٍمف يت٤مضمر أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ هذا، أضمؾ ومٛمـ 

 جيقز ٓ أنف ٟمرى: احلٞمثٞم٦م هذه ومٛمـ يٜم٤مؾمٌف، طمًٌام ويِمؽمي ومٞمٌٞمع وارشمٗم٤مقمٝم٤م هٌقـمٝم٤م

 قمروض ُمـ ومٚمٞم٧ًم واًميورة، احل٤مضم٦م طمدود وذم سمٞمد، يداً : أوًٓ  إٓ هذا، حتقيؾ

 .اًمتج٤مرة

  (.7. : 7:  71/   87/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 بوفعؿؾي ادتوجرة

 ؾمٕمر وارشمٗم٤مع اًمديٜم٤مر، ؾمٕمر اٟمخٗم٤مض ىمْمٞم٦م خيٗم٤ميمؿ ٓ إج٤مم هذه :ُمداظمٚم٦م

 .أؾمت٤مذي ُمٜمٙمؿ أؾمتٗمٞمد ومحٌٞم٧م أؾمئٚم٦م سمٕمض قمكمّ  ومقردت ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م اًمدوٓر

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞمخ

 سم٤مًمدوٓرات، حتتٗمظ أن ٟمريد إٟمٜم٤م: ًمؽ ي٘مقًمقن أن٤مس هٜم٤مك أن سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 هذا؟ ُمثؾ ذم احلرُم٦م أو اإلسم٤مطم٦م وضمف هق ومام قمٛمٚم٦م، دم٤مرة يّمػم طمتك

 .سمس ًمٚميورة قمٛمٚم٦م اؾمتٌدال جيقز ًمٙمـ قمٜمدٟم٤م، دمقز ٓ اعمت٤مضمرة :اًمِمٞمخ

 .ذًمؽ ٟمحق أو دم٤مرة ُمثؾ :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤مل أطمد قمٜمده يم٤من إذا وصٗمتف، اًمذي اًمٓم٤مرئ اًمٔمرف هذا ذم يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 وإٟمام اًمتج٤مرة، سم٘مّمد ًمٞمس وًمٙمـ جيقز، ومٝمذا ُمٜمف، أىمقم هق سمام ومٞمًتٌدًمف قمٚمٞمف، خيِمك

 .اخل٤ًمرة ُمـ اخلالص سم٘مّمد

ٌَِدل، ُمثالً  إٟم٤ًمن يم٤من إذا أُم٤م :ُمداظمٚم٦م  يٛمٙمـ ىمٚمٞمؾ سمٕمد ه٤مسمط، اًمديٜم٤مر أن ُي

 ًمػمة وأرسمٕمامئ٦م سم٠مخػ ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ُمثالً  ومٞمٍمف ؾمقري٦م، ًمػمة سمامئ٦م اًمديٜم٤مر ومٞمّمٌح يٖمغم،

 سمٕمد، ومٞمام ؾمقري٤م ُمـ سمْم٤مقم٦م ومٞمٝمؿ يِمؽمي ًمٙمل ًمػمة، أخػ قمنم سم٠مرسمٕم٦م أو ؾمقري،

 .اًمّمقرة ومٝمذه رظمٞمّم٦م، واًمٚمػمة

 ًمٙمل رظمٞمّم٦م، ٕهن٤م اًمًقري٦م: اًمٕمٛمٚم٦م أن يِمؽمي ٓ ًمٙمـ قمٚمٞمش، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 دمقز ٓ اًمٕمٛمٚم٦م سمٜمٗمس دم٤مرة هذه يٜم٤مؾمٌف، ُم٤م ُمثالً  هب٤م اؿمؽمى همٚم٧م وم٢مذا قمٜمده، يدظمره٤م

 .ًمٚميورة إٓ

 .ؿمٞمخٜم٤م ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .آظمر رء هذا اًمٌٚمدي٦م، سم٤مًمٕمٛمٚم٦م آظمر إمم سمٚمد ُمـ سمْم٤مقم٦م يِمؽمي أن أُم٤م :اًمِمٞمخ

 اًمٕمٛمٚم٦م؟ دم٤مرة ًمتحريؿ اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م :ُمداظمٚم٦م
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 .ذاشمٞم٦م هل٤م ىمٞمٛم٦م ٓ أنف خيٗم٤مك ٓ -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- اًمٕمٛمٚم٦م هذه أن هق :اًمِمٞمخ

 .إظمرى اعم٤ًمئؾ أو اًمذه٥م ذم ىمٞمٛمتٝم٤م إٟمام :ُمداظمٚم٦م

 ذه٤ٌمً  شمِمؽمي يم٠منؽ ورىمٞم٦م، سمٕمٛمٚم٦م ورىمٞم٦مً  قمٛمٚم٦مً  شمِمؽمي قمٜمدُم٤م وم٠من٧م :اًمِمٞمخ

 .اًمًٜم٦م ذم اعمٕمرووم٤من اًمنمـم٤من جي٥م طمٞمٜمذاك ومٝمٜم٤م سمذه٥م،

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ـْثؾ سم٤مًمٞمد، اًمٞمد :اًمِمٞمخ
ِ
ـْثؾ واعم

ِ
 .سم٤معم

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤معمثؾ اعمثؾ هٜم٤مك ًمٞمس أن ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 .اظمتٚمػ صحٞمح :ُمداظمٚم٦م

 وًمٞمس ًمٚميورة، هذا ُٟمجٞمز ومٜمحـ وًمذًمؽ وآٟمخٗم٤مض، اهلٌقط سم٥ًٌم :اًمِمٞمخ

 .ًمٚمٛمت٤مضمرة

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ظمػًما  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

  (11:  38: 11/   713/  واًمٜمقر اهلدى) 

 بوفكف ادتوجرة

 يمام اًمٍمف، ًمًٕمر ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة ُمع سمٕمٛمٚم٦م قمٛمٚم٦م سف طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

  ي٘مقًمقن؟

 . ًمٚميورة إٓ جيقز ٓ سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اًمٕمٛمٚم٦م سمٍمف اًمتج٤مرة هق :اًمِمٞمخ

 (11: 33: 51/ 559/  واًمٜمقر اهلدى)
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 افكاؾي دم ادعدكقي وافـؼقد افقرؿقي افـؼقد بغ افتػوضؾ

وم٦م، ذم اعمٕمدٟمٞم٦م واًمٜم٘مقد اًمقرىمٞم٦م اًمٜم٘مقد سملم اًمتٗم٤موؾ جيقز هؾ :اًم١ًمال  اًمٍما

 ُمٕمدٟمٞم٦م؟ ري٤مٓت شمًٕم٦م وشمٕمٓمٞمٜمل ورىمٞم٦م ري٤مٓت قمنمة أقمٓمٞمؽ ُمثؾ

 ُمٕمدٟمٞم٦م؟ ٟم٘مقد ومٞمف ومٕمٜمديمؿ ُمٕمدٟمٞم٦م، ٟم٘مقد ومٞمف أن ٟمٕمرف ٓ ٟمحـ: أوًٓ  :اًمِمٞمخ

 ...اًمٌٚمقى ٟمٗمس هذه :اًم٤ًمئؾ

 يٕمٜمل؟ ومْم٦م ًمٞمس: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .ُمٕمدن سمٗمْم٦م ًمٞم٧ًم هل :اًم٤ًمئؾ

 واًم٘مروش، واًمِمٚمـ قمٜمدٟم٤م ىمروش اًمٕمنمة قمٜمدٟم٤م، ىمروش اًمٕمنمة زي :ُمداظمٚم٦م

 وورق ُمٕمدن.... ري٤مل ىمروش قمنمة ىمروش، مخ٦ًم زائد ري٤مل ٟمّمػ قمٜمدهؿ

 .قمٜمدهؿ

 ومْم٦م؟ ًمٞمس قمٜمدٟم٤م، اًمذي اعمٕمدن ُمثؾ ُمٕمدن :اًمِمٞمخ

 .ومْم٦م ورق ًمٞمس :ُمداظمٚم٦م

 وهمػمه٤م، إردٟمٞم٦م ُمثؾ اًمًٕمقدي٦م اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م أقمرومف اًمقرق همػم ٓ، ٓ :اًمِمٞمخ

 .شم٘مقًمقن يمام اًمٗمٙم٦م قمـ أؾم٠مل أن٤م ًمٙمـ

 .ومْم٦م أهن٤م أفمـ ُم٤م ومْم٦م، ًمٞم٧ًم اًمٗمٙم٦م :اًم٤ًمئؾ

 .ُمٜمف أتح٘مؼ اًمذي هذا ومْم٦م، ًمٞم٧ًم :اًمِمٞمخ

 ٟم٘مقل يمام ذاشمٞم٦م ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس إصؾ ذم هل اًمقرىمٞم٦م، اًمٕمٛمٚم٦م إمم ٟمٜمٔمر ٟمريد ٟمحـ 

ظمر أنف ُمٗمروض هق سمام اقمت٤ٌمري٦م ىمٞمٛمتٝم٤م إٟمام دائاًم،  .اًمذه٥م ُمـ هل٤م ُُمدَّ

 وم٢مذا ومٞمٝم٤م، اًمَتَٗم٤مُوؾ ضم٤مز إصٜم٤مف اظمتٚمٗم٧م إذا أنف اًمنمع ُمـ ٟمٕمرف وٟمحـ 

 اًمتل اًمّمقرة ذم ُم٤مٟمٕم٤مً  أرى ومال اعمٕمدن، ُمـ هل آٟمٗم٤مً  ذيمرت يمام اعمٕمدٟمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م يم٤مٟم٧م

 .قمٜمٝم٤م ؾم٠مخ٧م
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 أصٚمٝم٤م؟ قمغم سمٜم٤مء اًمٜم٘مقد، هذه سمف شُمَ٘مّقم أهن٤م قمغم سمٜم٤مء حُتَْٛمؾ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 أن ٟمٗمؽمض ُمثاًل، ومْم٦م هل ؾم٠مخ٧م أن٤م ومٚمامذا أردٟم٤م ومٚمق ىمٚمٜم٤م، ذه٥م أصٚمٝم٤م :اًمِمٞمخ

 سمٞمٜمٝمام؟ اًمتٗم٤موؾ جيقز أٓ ذه٥م، اًمقرىمٞم٦م واًمٕمٛمٚم٦م ومْم٦م، اعمٕمدٟمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م هذه

 .جيقز :اًم٤ًمئؾ

 أن ومٚمامذا أومم، سم٤مب ُمـ ضم٤مئز ومٝمق وميض همػم ُمٕمدن اًمٕمٛمٚم٦م هذه يمقن :اًمِمٞمخ

م، سملم اعمٗم٤موٚم٦م جيز مل هٜم٤م اًمت٘مقيؿ إمم جل٠مت إذا ٕنف اًمت٘مقيؿ:  اًمٕمٛمٚم٦م هل اًمذي اعمَُ٘مقَّ

 إمم اعمٓمٚمؼ اعمٕمدن ُمـ اٟمت٘مٚم٧م ٕنٜمل اعمٕمدٟمٞم٦م، أىمقل ُم٤م اًمٗمْمٞم٦م، اًمٕمٛمٚم٦م وسملم اًمقرىمٞم٦م

 إصٜم٤مف اظمتٚمػ إذا أنف ُمـ اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء سمام ًمٚمتذيمػم اًمٗمْم٦م، وهق اخل٤مص اعمٕمدن

 اجلقاب؟ أفمـ واوح ؿمئتؿ، يمٞمػ ومٌٞمٕمقا 

 هذا ؾمٌٌف ُم٤م سمتًٕم٦م، ري٤مل قمنمة يٗمؽ أن اًمٍمف اًم٥ًٌم هق ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 وح٤مذا؟

 أؾم٤ٌمب ُمـ: أىمقل وأن سم٤مًمٗمْم٦م، ُمث٤مل أن ضسم٧م أن٤م اًمٕمٛمٚم٦م، اظمتالف :اًمِمٞمخ

 وارشمٗم٤مع قمٞمٜم٤ًم، اًمذهٌٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م ارشمٗم٤مع هق اًمرسمقي٦م اعمٕم٤مُمالت ذم اًمٞمقم اًمٜم٤مس وىمقع

 وم٤مًمتٗم٤موؾ سمٞمٜمٝمؿ، اًمٜم٤مس يتداوًمف هذيـ اعمٕمدٟملم يم٤من ًمق ٕنف قمٞمٜم٤ًم، اًمٗمْمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م

 جيقز ُم٤م أن٧م وهذا، هذا سملم ومّرق اًمنمع ٕن ؾمٌٌف، ُم٤م وم١ًماًمؽ ذقم٤ًم، ضم٤مئز سمٞمٜمٝمام

 جيقز ٓ ُمتٗم٤مواًل، سمٗمْم٦م ذه٥م شمِمؽمي أن جيقز ًمٙمـ ُمتٗم٤مواًل، سمذه٥م ذه٥م شمِمؽمي

 متر هذا رديء، متر ُمـ متر ُمـ سمّم٤مقملم ضمٞمد متر ُمـ ص٤مقًم٤م ضمّٞمد متر ُمثالً  شمِمؽمي أن

  ُُمَقطّمد اجلٜمس دام ُم٤م سم٤مًمتٗم٤موؾ شمِمؽمي أن جيقز ومام ذاك، ُمـ أضمقد هذا متر، وهذا

 .واطمد

 سمع: ًمف ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ سمالل طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام اًمٓمري٘م٦م ًمٙمـ 

ء هدف ًمف اإلٟم٤ًمن يم٤من إذا يمذًمؽ يمٞمػ، قمروم٧م اجلٞمد واؿمؽم اًمرديء  ُمـ ُمٕمدن سمنما

 أو اًمَتَٗم٤مُوؾ، ُمع وًمق سم٤مًمٗمْم٦م اًمذه٥م شمِمؽمي أنؽ ُم٤مٟمع قمٜمدك ومٞمف ُم٤م ُمٕمدٟملم،

 .ُمٗم٤موٚم٦م وًمق سم٤مًمذه٥م اًمٗمْم٦م شمِمؽمي سم٤مًمٕمٙمس،



 58   ٕمٛمٚم٦مدم٤مرة اًم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اًمِٚمـػمة أن ومروٜم٤م ًمق اًم٘مٞمٛم٦م، إمم رضمٕمٜم٤م ًمق: ىم٤مل ؾم١مآً  هٜم٤م إؾمت٤مذ: سمٛمٕمٜمك 

 اًمري٤مل ؾمٕمقدي، ري٤مل ُم٤مئ٦م ُمثالً  ُمثالً  شم٤ًموي اًمٞمقم اًمًٕمقدي٦م أو اًمٕمثامٟمٞم٦م اًمذهٌٞم٦م

 أدريمٜم٤م ؾمقري٤م ذم ٟمحـ وميض، ري٤مل ي٤ًموي ري٤مل يمؾ ٟمٗمؽمض ُمثالً  اًمقرىمل ًمًٕمقديا

 أبق يًٛمك ُمٜمف أىم٤ًمم ويمذًمؽ اًمٕمثامين، اًمؽميمل اعمجٞمدي وأدريمٜم٤م ومِِْمٞم٦م، ؾمقري٦م ًمػمة

 ُم٤مئ٦م ىمٞمٛمتٝم٤م اًمًٕمقدي٦م اًمذهٌٞم٦م اًمِٚمـػمة أن ومٜمٗمؽمض ومْم٦م، يمٚمف صٖمػم وسمرهمقث اح٤مئ٦م،

 .ورىمل ري٤مل ُم٤مئ٦م اًمٞمقم ي٘م٤مسمٚمف وِميِض  ري٤مل اح٤مئ٦م هذه وِميِض، ري٤مل

 ري٤مل ُم٤مئ٦م ىمٞمٛمتف اًمًٕمقدي اًمذهٌل اًمديٜم٤مر أن اومؽموٜم٤م ضم٤مٟم٤ًٌم، ٟمؽميمٝم٤م اًمقرق أن 

 ح٤مذا؟ وشمًٕملم، سمتًٕم٦م أو واطمد، سمامئ٦م شمِمؽمي أن٧م جيقز وميض،

 هٜم٤م؟ واوح اجلٜمس، اظمتٚمػ

 .ؿمٞمخ ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 ُم٤م اًمذه٥م ُمـ هب٤م شمِمؽمي أن شمًتٓمٞمع وِمِْمٞم٦م قُمٛمٚم٦م ومٞمف يم٤من ًمق هٜم٤م أن :اًمِمٞمخ

 .اًمتٗم٤موؾ ُمع ؿمئ٧م

 ذهٌٞم٦م قمٛمٚم٦م هل اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م هذه أن هب٤م، ٟمحدصمٙمؿ دائامً  ٟمحـ اًمتل اعمِمٙمٚم٦م 

ر إصؾ، ذم  ح٤م ًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م، شم٠ميت هٜم٤م سم٤مًمذه٥م، اًمذه٥م أن شمِمؽمي وم٠من٧م هل٤م، ُُمَ٘مدَّ

ء اًم١ًمال يم٤من  .يم٤مًمٗمْم٦م ومٝمل اعمٕمدٟمٞم٦م سم٤مًم٘مروش اًمنما

 [ُمداظمالت]

 ذهٌٞم٦م قمٛمٚم٦م قمٜمدٟم٤م واًمذه٥م، سم٤مًمٗمْم٦م سمٛمث٤مل ًمٙمؿ أتٞمٜم٤م أن ٟم٘مقل ٟمحـ :اًمِمٞمخ

 ٓ؟ أم اعمٗم٤موٚم٦م جيقز قملم، ومْمٞم٦م قمٛمٚم٦م وقمٜمدٟم٤م قملم،

 جيقز :ُمداظمٚم٦م

 هذا؟ ذم ؿمؽ قمٜمديمؿ ومٞمف جيقز، ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 .ٓ :ُمداظمٚم٦م



 59 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   دم٤مرة اًمٕمٛمٚم٦م 

 قمٜمٝم٤م ي٘مقًمقا  ٟمجل ُمٕمدٟمٞم٦م، قمٛمٚم٦م قمٜمدٟم٤م اًمٗمْمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م سمدل أن ٟم٠ميت :اًمِمٞمخ

 .إًمخ..طمديد ٟمح٤مس

ر ذهٌٞم٦م قمٛمٚم٦م هل ورىمٞم٦م قمٛمٚم٦م قمٜمدٟم٤م اجلٜمس اظمتٚمػ دام ومام   ٓ؟ أم صح هل٤م، ُُمَ٘مدَّ

 ضم٤مز؟ ُم٤م أم اًمَتَٗم٤مُوؾ ضم٤مز سم٤مًمٗمْم٦م، أؿمؽمُّي٤م اًمذهٌٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م هذه

 .ضم٤مز :ُمداظمٚم٦م

 ٓ؟ أم اًمتٗم٤موؾ جيقز طمديد، قمٜمدٟم٤م ٟم٘مؾ قمٜمدٟم٤م ومْم٦م، قمٜمدٟم٤م ُم٤م ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 قمٛمٚم٦م ًمٙمـ اًمّمٜمٗم٤من، اظمتٚمػ ٕنف أومم، سم٤مب ُمـ ومالن ًمألؾمت٤مذ آٟمٗم٤مً  أن٤م ىمٚم٧م جيقز،

ٌُّح  اًمتل ورىمٞم٦م سمٕمٛمٚم٦م ورىمٞم٦م  ًميورة، إٓ جيقز ُم٤م هذا أن ومٞمٝم٤م، ُٟمٙمرر وٟمحـ صقشمٜم٤م َٟم

 قمٛمٚم٦م قمٜمده اًمًٕمقدي اًمرضمؾ ي٠ميت ٕنف ًميورة، إٓ يٛمٙمـ ٓ أظمل ي٤م: ىمٚمٜم٤م وـم٤مح٤م

 ُيريد: إذاً  ي٘مدر، ُم٤م سم٘مدوٟمس سمّمؾ يِمؽمي يريد هٜم٤م، سمْم٤مئع يِمؽمي يريد ؾمٕمقدي٦م،

 واؿمؽموه٤م، ريمْمقا  اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م ٟمزًم٧م اًمٞمقم اًمتج٤مر يٗمٕمؾ يمام ي٘مٕمد ًمٙمـ يٍمف،

ـ ًَّ  قمٛمٚم٦م هٙمذا، وؾمقري٤م واًمٕمراق اًمًقق، ذم قمروقه٤م ىمٚمٞمؾ ًمٌٜم٤من ذم اًمقوع شَمـَح

 سف إٓ هب٤م اعمت٤مضمرة جيقز ُم٤م هذا أن طمقهل٤م ُٟمَدٟمدن دائامً  هذا سمقرق، ورق سمٕمٛمٚم٦م،

 .اعمّرة هذه إٓ إـمالىم٤مً  اًمتحديد هبذا ؾم١مال إزمّ  ُوضِمف أنف أذيمر ُم٤م أن٤م واهلل ٤مأُم ًمٚميورة،

  (11:  75: 55/ 311/ واًمٜمقر اهلدى)

 تدظؿف بؾ ؾؼط افذهى يدظؿف ٓ إردين افديـور أن ثبً إذا

 بوحلرمي افعؿؾي بقع ظذ احلؽؿ يبؼك هؾ أخرى أمقر

 أُمقر شمدقمٛمف سمؾ وم٘مط اًمذه٥م يدقمٛمف ٓ إردين اًمديٜم٤مر أن صم٧ٌم إذا :اًم٤ًمئؾ

 سم٤محلرُم٦م؟ اًمٕمٛمٚم٦م سمٞمع قمغم احلٙمؿ يٌ٘مك هؾ أظمرى

 ُمثكم وًمٕمٚمؽ ؾمٚمٗمل ٕنٜمل قمٚمٞمف أضم٤موب أن أؾمتٓمٞمع ٓ يٕمٜمل يمالم هذا :اًمِمٞمخ

 اًمٗمروٞم٤مت قمغم اإلضم٤مسم٦م ذم ٟمٗمًف اًمٕم٤ممل يٙمٚمػ أٓ اًمًٚمػ ُمذه٥م وُمـ ؾمٚمٗمل أجْم٤مً 

 أضمٞم٥م أن صمؿ هب٤م أىمتٜمع وأن أومٝمٛمٝم٤م أن ومٞمٜمٌٖمل واىمٕمٞم٦م ىمْمٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م هذه يم٤مٟم٧م وم٢مذا



 51   دم٤مرة اًمٕمٛمٚم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ًمٞم٧ًم اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م أن أضمٞم٥م ٓ وم٠من٤م وًمذًمؽ يمذًمؽ إُمر أن أقمت٘مد ٓ وأن٤م قمٚمٞمٝم٤م

 اًمقاىمع ٕن اًمتٗم٤مصٞمؾ هذه ُمثؾ ذم أظمقض أن أريد وٓ سم٤مًمذه٥م دوًم٦م يمؾ ُمـ ُمدقمٛم٦م

 هؾ أىمقل وًمٙمٜمٜمل ،سم٤مٓىمتّم٤مد خمتّم٤مً  ًم٧ًم وأن٤م سم٤مٓىمتّم٤مد شمتٕمٚمؼ اعم٠ًمخ٦م هذه أن

 هٙمذا ورىم٤مً  شمٓمٌع أهن٤م قمٜمده٤م ذه٥م ٓ وم٘مػمة صٖمػمة ٚم٦ميْ وَ دُ  ًمٜم٘مقل سمؾ دوًم٦م شمتّمقرون

 ٓ ؾمٜم٘مقل مجٞمٕم٤مً  أنٜم٤م ٟمٕمت٘مد اًمدٟمٞم٤م سمالد ذم قمٛمٚمتٝم٤م ٛمٌِم ـوشمُ  شمريده٤م اًمتل اًم٘مٞمٛم٦م وشمْمع

 اًمدوًم٦م شمٙمقن أن سمد ٓ أي اًمذه٥م ُمـ ٛم٦مقمَّ دَ ُمُ  ورىمٞم٦م قمٛمٚم٦م يمؾ يٙمقن أن سمد ٓ إذا ٓ

 واًمقاىمع ،واًمٗمْم٦م اًمذه٥م ذم اًمٜم٘مديـ ذم همٜمٞم٦م شمٙمقن اًمٕمٛمٚم٦م هذه ُمثؾ درّْم شمُ  اًمتل

 إٟم٤ًمن يٙمت٥م ومٝمؾ يم٤مًمًٜمدات هل اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت أن اًمٞمقم اًمٜم٤مس يمؾ يِمٝمده اًمذي

 هذا ئ٤مً ؿمٞم يٛمٚمؽ ٓ وم٘مػم اًمًٜمد يم٤مشم٥م أن يٕمرف أظمر وهذا ٔظمر ٟمٗمًف قمغم ؾمٜمداً 

 [.وارد] همػم

 (11:  55:  51/ 557/واًمٜمقر اهلدى)



 التكشٗط





 53 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمت٘مًٞمط 

 ارتؽوب دم افـوس تقشع حقل وـؾؿي افتؼسقط، بقع حؽؿ

 افرضورة بدظقى ادحرمي ادعومالت

ء إمم ُمْمٓمر ؿمخص :ؾم١مال  ٓ؟ أم جيقز هؾ سم٤مًمت٘مًٞمط، ؿمئ ذا

 وزهرهت٤م، سم٤مًمدٟمٞم٤م اسمُتٚمٞمٜم٤م اًمٞمقم زُمـ ذم أنف احل٘مٞم٘م٦م..ًمٞمجقز ُمْمٓمراً  ًمٞمس :اجلقاب

 ٓ سمؾ سم٤مًمؽمف، أىمقل ٓ ُم٘مروٟم٦م، همػم وؾمٓم٤م قمٞمِم٦مً  ٟمٕمٞمش أن ٟمًتٓمٞمع ٓ وأصٌحٜم٤م

 ُمـ وسمٚمغ قم٤مش ُمثال اًمرضمؾ هذا: وًمذًمؽ اًمٕمٞمش: ذم اًمتقؾمع سمٕمدم ٟمٕمٞمش أن ٟمًتٓمٞمع

 يت٠مثر، وٓ رضمٚمٞمف، قمغم ويٛمٌم اجلًؿ، ىمقي اًمٌٜمٞم٤من ىمقي وهق اهلل، ؿم٤مء ُم٤م اًمًـ

 ومٝمق آظمره، وإمم ٟم٤مري٦م ُمثال دراضم٦م قمٜمده وهذا ؾمٞم٤مرة، قمٜمده هذا: ضمػماٟمف يرى ًمٙمـ

 أو ؾمٞم٤مرة أؿمؽمي أين ُمْمٓمر أن٤م ي٘مقل ومٌػمضمع همػمه، قمٜمد ُمثٚمام قمٜمده يٙمقن إمم يِمت٤مق

 أُمقراً  ىمس هذا وقمغم يتقؾمع، أن ُيريد هق اًميورة؟ هذه وأجـ سم٤مًمت٘مًٞمط، دراضم٦م

 .هل٤م طم٤مضم٦م ٓ يمثػمةً 

 ُمثال، ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م صمامٟملم ؾمٌٕملم اًمًٙمـ إجي٤مر ؿمٝمر يمؾ سمدومع أن٤م ُمثال ي٘مقل إٟم٤ًمن 

 اًميورة، ويـ سم٤مًمرسم٤م إجش ُمـ أؾمت٘مرض سمِّدي وًمذًمؽ داًرا، أبٜمل سمِِدي ُمْمٓمر وأن٤م

 ُمٕمؽ طمتًحٌف ومٞمف قم٤ميش أن٧م اًمذي اًمًٙمـ هذا وهؾ وُم٠موي، قم٤ميش أن٧م دام ُم٤م

 ذم آُمٜم٤مش هسمف ذم آُمٜم٤م ُمٜمٙمؿ أصٌح ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف  ىم٤مل يمام أنف يٙمٗمٞمؽ أظمرة، إمم

 وُمٕم٤مرمش »يقُمف ىمقت وقمٜمده» هسمف، ذم آُمٜم٤ًم همػمه،اعمٝمؿ أوُمـ ُمٜمف يم٤من داِره ذم هسمف

 إٟمف اًميورة ويـش سمحذاومػمه٤م اًمدٟمٞم٤م إًمٞمف ؾمٞم٘م٧م ومٙم٠منام يقُمف، ىمقت وقمٜمده سمدٟمف، ذم

و  .ضورة ذم ُم٤م سم٤مؾمٛمف، ُمًجؾ دارا ًمٞمٌٜمل سم٤مًمرسم٤م: ي٠مظمذ سمِدُّ

 إمم ُمْمٓمر اإلٟم٤ًمن يم٤من ًمق..ُمٌتذًم٦م ًمألؾمػ اًمٙمٚمٛم٦م هذه أصٌح٧م وًمذًمؽ 

ه، ذم يم٤مذسم٤م يٙمقن اًمرسم٤م  ضمققم٤م؟ يٛمقت راح هق هؾ ُمْمٓمر، هق ح٤مذا دقمقا

 .ينق أن ًمف أىمقل ٓ سمؾ ينق أن ًمف جيقز ضمققم٤م يٛمقت راح إذا ٓ، :اجلقاب 

 .قمٚمٞمف جي٥م :اعمداظمٚم٦م



 55   اًمت٘مًٞمط   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ُمـ أهقن هذا ٕن ؿم٤ميػ: يِمحذ أن ًمف جيقز آظمر ؿمٞمًئ٤م أىمقل أريد ٓ :اًمِمٞمخ

 ذِم ﴿  شمٕم٤ممم ىم٤مل ومٙمام اًمِمح٤مذة أُم٤م طمؼ، سمدون اًمٖمػم ُم٤مل قمغم اقمتداء اًمنىم٦م اًمنىم٦م،

هِلِؿْ  ْٕمُٚمقم طَمؼ   َأُْمَقا ٤مئِؾِ  ُمَّ ًَّ  وم٠من٧م سمحؼ شمِمحذ يٕمٜمل شم٠ًمل أن٧م وم٢مذا﴾ َواعْمَْحُروم ًِمٚم

 .شمنق إٟمؽ ُمـ اًمنمقمٞم٦م، سم٤مًمٓمري٘م٦م احلؼ هذا  شم٠مظمذ أنؽ ُمـ ًمؽ أؿمٗمؼ

 أن٧م وأُمر، أُمر سملم اًمٗمقارق ًمف وسمٞمٌلم اإلٟم٤ًمن ذم يتدرج اًمٗم٘مف يمٞمػ اٟمٔمروا 

 ُمْمٓمراً، احلرام ارشمٙم٤مب إمم ًمٚمقصقل شمدرج ٓزم سمردا، متقت راح ضمققم٤م متقت راح

 ُمًٙمقن، سمٚمد ذم ٟمٕمٞمش أن وٟمحـ يٛمٙمـ، ُمٙم٤من أي ذم ٟمٗمًؽ اؾم٠مل سمس درضم٤مت،

 أبدا ضورة هٜم٤مك ذم ُم٤م سم٤مًمرسم٤م، شمًت٘مرض أنؽ اًميورة هل ؿمق يمثػمون، ٟم٤مس ومٞمف

 شمٌٞمع أنؽ ممٙمـ قمٛمؾ، أّي  شمٕمٛمؾ أن ممٙمـ ضورة، هل ُم٤م واًمتج٤مرة شمت٤مضمر، سمدك

 واعمِم٤مق اعمت٤مقم٥م حلٛمؾ ىمقة قمٜمدك ُم٤م يم٤من إذا ضمدا، صٖمػم صٜمدوق ذم قمٓمقرات

ٟمٜم٤م ُمع سمٕمض يٗمٕمؾ يمام ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو قم٤مدي٦م دراضم٦م أو ومٞمٝم٤م شمٌٞمع ُمثال ؾمٞم٤مرة  إظمقا

و..وهمػمهؿ اعمٍميلم  ُمثال أن٧م اًميورة، سمحٙمؿ ويٕمٞمش اعمحرم اًمرسم٤م يرشمٙم٥م سمدُّ

 هذا ٓ ويمذا، يمذا طم٤مًمتل أن٤م هلؿ ىمؾ اؾم٠مل طمقًمؽ، ُمـ اؾم٠مل ضمققم٤م متقت راح

 متقت؟ راح اًم١ًمال ُمـ يئ٧ًم إن إٓ سمٞمٕمٓمٞمؽ، هذا وٓ سمٞمٕمٓمٞمؽ

 ٕيمؾ شمقؾمع إٓ هل ُم٤م اًمرسم٤م، إمم سمؽ شُم١َمِدي ًمٚميورة، شمتّمقره٤م طم٤مضم٦م ذم ُم٤م

  وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىمقل سمٕمد ط  اًمرؾمقل ىمقل ٟمتج٤مهؾ أو ٟمجٝمؾ وٟمحـ احلرام، اح٤مل

ـْ ﴿ َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  ﴾.حَيَْت

 ُمـ ىَمّؾ  اًمِمديد إؾمػ ُمع وًمٙمـ أي٦م، هذه ُأيَمِرر وأن٤م صقيت سُمحَّ : احل٘مٞم٘م٦م

ـْ ﴿ هب٤م يتذيمر َ  َيتَِّؼ  َوَُم  يدور يٕمد مل إىمؾ قمغم ُمٕمٜم٤مه٤م أي٦م هذه﴾ خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

 .اعمًٚمٛملم أذه٤من ذم اعمٕمٜمك هذا

٤م إن اًمٜم٤مس أُّي٤م ي٤م» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف صمؿ  ًً  رزىمٝم٤م شمًتٙمٛمؾ طمتك متقت ًمـ ٟمٗم

م، ُيٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من اًمٓمٚم٥م: ذم وم٠ممجٚمقا  وأضمٚمٝم٤م،  يٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من سم٤محلرا

م  .أبدا اعمًٚمٛملم آذان ُمـ اًمٙمالم هذا ُمٜمًقخ سم٤محلرا

 ىَم٤مشمُِٚمقاْ ﴿  ومٞمٝمؿ وضمؾ قمز ىم٤مل اًمذيـ قمٞمِم٦م -اًمِمديد إؾمػ ُمع- يٕمٞمِمقن ومٝمؿ 
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ـَ  ِذي مَ  َُم٤م حُيَِرُُمقنَ  َوَٓ  أظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوَٓ  سم٤ِمًمٚمَّـفِ  ُي١ْمُِمٜمُقنَ  َٓ  اًمَّ  َيِديٜمُقنَ  َوَٓ  َوَرؾُمقًُمفُ  اهللُ  طَمرَّ

ـَ  ـَ  احْلَِؼ  ِدي ـَ  ُِم ِذي ْزَي٦مَ  ُيْٕمُٓمقاْ  طَمتَّك اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقاْ  اًمَّ : أقمٜمل﴾َص٤مهِمُرون َوُهؿْ  َيدٍ  قَمـ اجْلِ

 وهق ُمْمٓمر، أن٤م ُمْمٓمر أن٤م ًمؽ سمٞم٘مؾ يمٚمٛم٦م أىمؾ ورؾمقًمف، اهلل طمرم ُم٤م حيرُمقن وٓ

 .آٟمٗم٤م سمٞمٜم٤مه اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ طم٥ًم قمغم أبدا، اوٓمراره ذم ص٤مدق همػم

  (:.. 73:  37/ 79/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افثؿـ دم بزيودة إجؾ بقع

 .شاًمرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ»

 :[ىم٤مل صمؿ .اًمثٛمـ ذم سمزي٤مدة إضمؾ سمٞمع: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 واسمـ ش3517» وقمٜمف ش515/  751/  1» شاعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه

:  ش353/  5» واًمٌٞمٝم٘مل ش55/  5» احل٤ميمؿ ويمذا ش7771» شصحٞمحف» ذم طم٤ٌمن

: ىمٚم٧م .ُمرومققم٤م هريرة أيب قمـ ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد قمـ زائدة أيب اسمـ أظمؼمٟم٤م

 9» شاعمحغم» ذم طمزم اسمـ صمؿ اًمذهٌل، وواوم٘مف احل٤ميمؿ، صححف وىمد طمًـ ؾمٜمد وهذا

 ش535/  7» واًمؽمُمذي شاجلديدة اًمٓمٌٕم٦م - 591/  7» اًمٜم٤ًمئل ورواه ش.71/ 

 ذح» ذم واًمٌٖمقي ش7719» أجْم٤م طم٤ٌمن واسمـ ش581» اجل٤مرود واسمـ وصححف،

 ش513و 575 و 535/  5» وأمحد أجْم٤م، وصححف ش577/  755/  8» شاًمًٜم٦م

 .شسمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنك»: سمٚمٗمظ سمف قمٛمرو سمـ حمٛمد قمـ ـمرق ُمـ واًمٌٞمٝم٘مل

 ًمؽ هق: ي٘مقل: يٕمٜمل»:  شقمٓم٤مء اسمـ: يٕمٜمل» اًمقه٤مب قمٌد ىم٤مل»: اًمٌٞمٝم٘مل وىم٤مل

 همري٥م» ذم وم٘م٤مل ىمتٞم٦ٌم، اسمـ اإلُم٤مم ومنه وهبذا. شسمٕمنميـ وسمٜمًٞمئ٦م سمٕمنمة، سمٜم٘مد

 يِمؽمي أن وهق سمٞمع، ذم ذـم٤من.. .قمٜمٝم٤م اعمٜمٝمل اًمٌٞمقع وُمـ»:  ش78/  7» شاحلدي٨م

 سمٞمتٕمتلم سمٛمٕمٜمك وهق دٟم٤مٟمػم سمثالصم٦م أؿمٝمر صمالصم٦م وإمم سمديٜم٤مريـ ؿمٝمريـ إمم اًمًٚمٕم٦م اًمرضمؾ

 واسمـ قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ ضم٤مء وم٘مد صحٞمح، خمتٍم اًمٚمٗمظ هبذا واحلدي٨م. شسمٞمٕم٦م ذم

 احلدي٨م ُمٕمٜمك ذم وًمٕمؾ ش.757 - 751/  5» شاإلرواء» ذم خمرضم٤من ومه٤م قمٛمرو،

 8» شاعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد أظمرضمف. شرسم٤م اًمّمٗم٘متلم ذم اًمّمٗم٘م٦م»: ُمًٕمقد اسمـ ىمقل
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 ش7777 و 713» طم٤ٌمن واسمـ ش799/  1» أجْم٤م ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ش739 - 738/ 

 ُمًٕمقد اسمـ أبٞمف ُمـ اًمرمحـ قمٌد ؾمامع وذم صحٞمح، وؾمٜمده ش7/  57» واًمٓمؼماين

 وهق ش393/  7» أمحد ورواه. اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم واعمث٧ٌم مج٤مقم٦م أثٌتف وىمد ظمالف،

 ٓ: طم٤ٌمن اسمـ وًمٗمظ» ؾمٗم٘م٦م ذم ؾمٗم٘مت٤من شمّمٚمح ٓ»: سمٚمٗمظ ش7775» طم٤ٌمن ٓسمـ رواي٦م

 وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل وإن شصٗم٘م٦م ذم صٗم٘مت٤من حيؾ

 وزاد ش.55» شاًمًٜم٦م» ذم ٟمٍم اسمـ رواه ويمذا .أجْم٤م صحٞمح وؾمٜمده. شويم٤مشمٌف وؿم٤مهده

 ومٌٙمذا أضمؾ إمم يم٤من وإن ويمذا، ومٌٙمذا سمٜم٘مد يم٤من إن :اًمرضمؾ ي٘مقل أن»: رواي٦م ذم

 قمٌد قمـ اًمراوي ؾمامك، ىمقل ُمـ وضمٕمٚمف ،ش398/  7» ٕمحد رواي٦م وهق. شويمذا

 شاعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق وقمٌد ش55» ٟمٍم اسمـ رواه احلدي٨م إن صمؿ. اهلل قمٌد سمـ اًمرمحـ

 ًمٗمظ ُمثؾ ىمقًمف ُمـ ومذيمره: ىم٤مل ذيح قمـ صحٞمح سمًٜمدش 75159/  737/  8»

 ُمٕمروف، شم٤مسمٕمل وهق طمرب اسمـ هق وؾمامك: ىمٚم٧م .اًمقاطمد سم٤محلرف اًمؽممج٦م طمدي٨م

 - اًمتٕم٤مرض قمٜمد - ي٘مدم أن يٜمٌٖمل ًمٚمحدي٨م ومتٗمًػمه .صح٤مسمٞم٤م صمامٟملم أدريم٧م: ىم٤مل

 ٕن همػمه ُمـ سمٛمرويف أدرى واًمراوي احلدي٨م، هذا رواة أطمد وهق وٓؾمٞمام

 وىمد ومٙمٞمػ عمٕمٜم٤مه٤م، سم٤مًمٗمٝمؿ ُم٘مروٟم٤م قمٜمف رواه٤م اًمذي ُمـ اًمرواي٦م شمٚم٘مك أنف اعمٗمروض

 : ووم٘مٝم٤مئٝمؿ اًمًٚمػ قمٚمامء ُمـ مجع ذًمؽ قمغم واوم٘مف

 دٟم٤مٟمػم سمٕمنمة أبٞمٕمؽ: ي٘مقل أن يٙمره يم٤من أنف: قمٜمف أجقب روى ؾمػميـ، اسمـ - 7

/  737/  8» شاعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد أظمرضمف. أضمؾ إمم قمنم سمخٛم٦ًم أو ٟم٘مدا،

 .قمٜمف هنل ٕنف إٓ ذًمؽ يمره وُم٤م. قمٜمف صحٞمح سمًٜمد ش75131

 يمذا إمم ويمذا وسمٙمذا ويمذا، يمذا إمم ويمذا سمٙمذا هق: ىم٤مل إذا: ىم٤مل ـم٤مووس، - 5 

 اًمرزاق قمٌد أظمرضمف. إضمٚملم أبٕمد إمم اًمثٛمٜملم سم٠مىمؾ ومٝمق هذا، قمغم اعمٌٞمع ومقىمع ويمذا،

/  1» ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ش75151» هق ورواه. أجْم٤م صحٞمح سمًٜمد ش75137» أجْم٤م

، سمف ـم٤مووس قمـ ًمٞم٨م ـمريؼ ُمـ ش751 : وزاد. ش..اًمٌٞمع ومقىمع»: ىمقًمف دون خمتٍما

 ًمٞمث٤م ٕن ـم٤مووس قمـ يّمح ٓ ومٝمذا. شسمف سم٠مس ومال يٗم٤مرىمف، أن ىمٌؾ أطمدمه٤م قمغم وم٤ٌمقمف»

 .اظمتٚمط يم٤من - ؾمٚمٞمؿ أيب اسمـ وهق -
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 سمٙمذا وسم٤مًمٜمًٞمئ٦م يمذا، إمم سم٤مًمٜم٘مد أبٞمٕمؽ: ىمٚم٧م إذا :ىم٤مل اًمثقري، ؾمٗمٞم٤من - 3 

 أطمدمه٤م، قمغم سمٞمع وىمع يٙمـ مل ُم٤م اًمٌٞمٕملم، ذم سم٤مخلٞم٤مر ومٝمق اعمِمؽمي، سمف ومذه٥م ويمذا،

 قمٜمف، ُمٜمٝمل وهق ُمردود وهق سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمت٤من وهق ُمٙمروه ومٝمق هٙمذا، اًمٌٞمع وىمع وم٢من

 وأبٕمد ،اًمثٛمٜملم أويمس ومٚمؽ اؾمتٝمٚمؽ ىمد يم٤من وإن أظمذشمف، سمٕمٞمٜمف ُمت٤مقمؽ وضمدت وم٢من

 .قمٜمف ش75135» اًمرزاق قمٌد أظمرضمف. إضمٚملم

، ٟمحقه إوزاقمل، - 5   ذيٜمؽ قمغم سم٤مًمًٚمٕم٦م ذه٥م وم٢من: ًمف وم٘مٞمؾ»: وومٞمف خمتٍما

 ُمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب ذيمره. شإضمٚملم أبٕمد إمم اًمثٛمٜملم سم٠مىمؾ هل: وم٘م٤مل اًمنمـملم؟

 :ومٛمٜمٝمؿ واًمٚمٖم٦م، احلدي٨م أئٛم٦م ؾمٜمتٝمؿ قمغم ضمرى صمؿ ش.99/  5» شاًمًٜمـ

 أبٞمٕمؽ :ي٘مقل أن وهق»: شسمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم» سم٤مب حت٧م وم٘م٤مل اًمٜم٤ًمئل، اإلُم٤مم - 5 

 اسمـ طمدي٨م أجْم٤م ومن وسمٜمحقه. شٟمًٞمئ٦م درهؿ وسمٛمئتل ٟم٘مدا، درهؿ سمٛمئ٦م اًمًٚمٕم٦م هذه

 صحٞمح» واٟمٔمرش 7315» شاإلرواء» ذم خمرج وهق ،شسمٞمع ذم ذـم٤من حيؾ ٓ»: قمٛمرو

 ش.7551» شاجل٤مُمع

 قمـ اًمزضمر ذيمر»:  شاإلطم٤ًمن - 555/  7» شصحٞمحف» ذم ىم٤مل طم٤ٌمن، اسمـ - 1 

 هريرة أيب طمدي٨م حت٧م ذًمؽ ذيمر. شٟم٘مدا ديٜم٤مرا وسمتًٕملم ٟمًٞمئ٦م، ديٜم٤مر سمٛمئ٦م اًمٌمء سمٞمع

 .اعمختٍم اًمث٤مين سم٤مًمٚمٗمظ

 اعمِم٤مر احلديثلم ذح ذم ذًمؽ ذيمر وم٢مٟمف ،شاحلدي٨م همري٥م» ذم إثػم اسمـ - 7 

 وًمٕمٚمف أظمرى، أىمقال شاًمٌٞمٕمتلم» شمٗمًػم ذم ىمٞمؾ وىمد: اًمت٘مًٞمط سمٞمع طمٙمؿ .آٟمٗم٤م إًمٞمٝمام

 سمٞمع» سمـ اًمٞمقم اعمٕمروف قمغم مت٤مُم٤م يٜمٓمٌؼ وهق وأؿمٝمر، أصح شم٘مدم وُم٤م سمٕمْمٝم٤م، ي٠ميت

 :أىمقال صمالصم٦م قمغم وطمديث٤م ىمديام ذًمؽ ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ ًم٘مد طمٙمٛمف؟ ومام ،شاًمت٘مًٞمط

 .طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق. ُمٓمٚم٘م٤م سم٤مـمؾ أنف :إول

 .وم٘مط اًمت٘مًٞمط ؾمٕمر ذيمر إذا وُمثٚمف. أطمدمه٤م قمغم شمٗمرىم٤م إذا إٓ جيقز ٓ أنف :افثوين

 .ضم٤مز اًمًٕمريـ أىمؾ ودومع وىمع إذا وًمٙمٜمف جيقز، ٓ أنف :افثوفٌ
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 أنف ومٞمف إصؾ وم٢من اعمت٘مدُم٦م، إطم٤مدي٨م ذم اًمٜمٝمل فم٤مهر اعمذه٥م هذا ضمٚمٞمؾ - 7 

 قمغم اًمٙمالم قمٜمد ذيمره ي٠ميت ُم٤م ًمقٓ اًمّمقاب إمم إىمرب هق وهذا. اًمٌٓمالن ي٘متيض

 .اًمث٤مًم٨م اًم٘مقل دًمٞمؾ

 اًمثٛمـ ضمٝمؾ إذا»: اخلٓم٤ميب ىم٤مل اًمثٛمـ، جلٝم٤مًم٦م اًمٜمٝمل أن إمم ه١مٓء ذه٥م - 5 

  .شصحٞمح ومٝمق اًمٕم٘مد، جمٚمس ذم إُمريـ أطمد قمغم سم٤مشمف إذا وم٠مُم٤م. اًمٌٞمع سمٓمؾ

 رأي جمرد ٕنف ُمردود اًمثٛمـ، سمجٝم٤مًم٦م سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ اًمٜمٝمل شمٕمٚمٞمٚمٝمؿ: وأىمقل

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا. اًمرسم٤م أنف ُمًٕمقد واسمـ هريرة أيب طمدي٨م ذم اًمٍميح اًمٜمص ُم٘م٤مسمؾ

 ذم واًم٘مٌقل اإلجي٤مب سمقضمقب اًم٘مقل قمغم ُمٌٜمل اًمتٕمٚمٞمؾ هذا أن أظمرى ضمٝم٦م وُمـ

 ذًمؽ ذم يٙمٗمل سمؾ ،ط اهلل رؾمقل وؾمٜم٦م اهلل يمت٤مب ذم قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ مم٤م وهذا ،اًمٌٞمقع

 اعمٕمروف وهق اًمنمقمل اًمٌٞمع ومٝمق قمٚمٞمٝمام ودل هبام أؿمٕمر ومام اًمٜمٗمس، وـمٞم٥م اًمؽمايض

 وهذه»:  ش751/  3» شاجلرار اًمًٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ىم٤مل ،شاعمٕم٤مـم٤مة سمٌٞمع سمٕمْمٝمؿ قمٜمد

 سمف، اهلل أذن اًمذي اًمنمقمل اًمٌٞمع هل اًمٜمٗمس وـمٞم٦ٌم اًمؽمايض ُمٕمٝم٤م حت٘مؼ اًمتل اعمٕمٓم٤مة

 ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ذًمؽ ذح وىمد. شاًمنمع يقضمٌف مل ُم٤م إجي٤مب ُمـ هل قمٚمٞمف واًمزي٤مدة

 . ومٞمف اًمتقؾمع أراد ُمـ إًمٞمف ومٚمػمضمع قمٚمٞمف، ُمزيد ٓ سمام ش57 - 5/  59» شاًمٗمت٤موي»

 اًمثٛمـ، يٜم٘مد أن وم٢مُم٤م اؿمؽماه، سمام يٜمٍمف طملم وم٤مًمِم٤مري يمذًمؽ، يم٤من وإذا: ىمٚم٧م

 يٜمٍمف إظمرى اًمّمقرة وذم صحٞمح، إومم اًمّمقرة ذم وم٤مًمٌٞمع ي١مضمؾ، أن وإُم٤م

 يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م اعمدقم٤مة؟ اجلٝم٤مًم٦م وم٠مجـ - اخلالف ُمقوع وهق - إضمؾ صمٛمـ وقمٚمٞمف

. آشمٗم٤مق طم٥ًم أىم٤ًمط واًم٤ٌمىمل ٟم٘مدا، يدومع إول وم٤مًم٘مًط أىم٤ًمط، قمغم اًمدومع

 .وٟمٔمرا  أثرا  اجلٝم٤مًم٦م قمٚم٦م ومٌٓمٚم٧م

 قمغم ُمتٗم٘م٤من وم٢مهنام ُمًٕمقد، اسمـ وطمدي٨م اًمؽممج٦م طمدي٨م اًمث٤مًم٨م اًم٘مقل دًمٞمؾ - 3 

 وضمقدا اًمٕمٚم٦م ُمع يدور وم٤مًمٜمٝمل وطمٞمٜمئذ اًمٕمٚم٦م، هق اًمرسم٤م وم٢مذن ،شرسم٤م سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم» أن

 قمـ شم٘مدم يمام ضم٤مئز ومٝمق أىمٚمٝمام أظمذ وإذا رسم٤م، ومٝمق اًمثٛمٜملم، أقمغم أظمذ وم٢مذا وقمدُم٤م،

 ٓ سمذًمؽ وم٢مٟمف إضمٚملم، أبٕمد إمم اًمثٛمٜملم سم٠مىمؾ ي٠مظمذ أن جيقز أنف ٟمّمقا  اًمذيـ اًمٕمٚمامء

 اًمِم٤مري وظمػم يقُمف، سمًٕمر اًمًٚمٕم٦م سم٤مع إذا أنف شمرى أٓ سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ىمد يٙمقن
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 هق يمام سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع أنف قمٚمٞمف يّمدق ٓ أنف ٟمًٞمئ٦م أو ٟم٘مدا اًمثٛمـ يدومع أن سملم

 ومّمحح ،شاًمرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف»: اعمت٘مدم ىمقًمف ذم ط قمٚمٞمف ٟمص ُم٤م وذًمؽ فم٤مهر،

 واًمثقري ـم٤مووس ىمقل وهق رسم٤م، ٕهن٤م اًمزي٤مدة وأبٓمؾ اًمٕمٚم٦م، ًمذه٤مب اًمٌٞمع

 ُمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب ىمقل ؾم٘مقط شمٕمٚمؿ وُمٜمف. ؾمٌؼ يمام شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمؿ وإوزاقمل

 وصحح احلدي٨م، هذا سمٔم٤مهر ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أطمدا أقمٚمؿ ٓ»:  ش97/  5» شاًمًٜمـ

 ح٤م وذًمؽ وم٤مؾمد، ُمذه٥م وهق إوزاقمل، قمـ حيٙمك رء إٓ اًمثٛمٜملم، سم٠مويمس اًمٌٞمع

 وىمد قمٜمف شم٘مدم يمام سم٤مًمثٛمـ اجلٝمؾ يٕمٜمل: ىمٚم٧م. شواجلٝمؾ اًمٖمرر ُمـ اًمٕم٘مدة هذه شمتْمٛمٜمف

 سمٞمٜمام اًمنمع، ذم هل٤م أصؾ ٓ قمٚم٦م قمغم أىم٤مُمف ٕنف اًمٗم٤مؾمد هق ىمقًمف أن ؾمٚمػ مم٤م قمٚمٛم٧م

 ٟمٞمؾ» ذم سم٘مقل اًمِمقيم٤مين شمٕم٘مٌف وهلذا شم٘مدم، يمام اًمِم٤مرع ٟمص قمغم ىم٤مئؿ إوزاقمل ىمقل

 ٕن احلدي٨م فم٤مهر هق إوزاقمل ىم٤مًمف ُم٤م أن خيٗمك وٓ»:  ش759 / 5» شإوـم٤مر

 إوزاقمل أن ذيمر ىمد ٟمٗمًف اخلٓم٤ميب: ىمٚم٧م. شاًمٌٞمع صح٦م يًتٚمزم سم٤مٕويمس ًمف احلٙمؿ

 دمرأ  اخلٓم٤ميب أن إٓ احلٞمثٞم٦م هذه ُمـ اخلٓم٤ميب وسملم سمٞمٜمف ومرق ومال ،احلدي٨م سمٔم٤مهر ىم٤مل

 ظمالوم٤م سمرأُّيؿ ىم٤مًمقه٤م اًمتل اجلٝم٤مًم٦م قمٚم٦م عمجرد وخم٤مًمٗمتف اًمٔم٤مهر هذا قمـ اخلروج ذم

 حتريؿ ذم واًمٕمٚم٦م»: سم٘مقًمف ذًمؽ ذم شم٤مسمٕمٝمؿ اًمِمقيم٤مين أن طم٘م٤م واًمٕمجٞم٥م .ًمٚمحدي٨م

 وذًمؽ. ش..سمثٛمٜملم اًمقاطمد اًمٌمء سمٞمع صقرة ذم اًمثٛمـ اؾمت٘مرار قمدم سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم

 واًمِمقيم٤مين اًمٌٞمقع، ذم واًم٘مٌقل اإلجي٤مب يقضمٌقن اًمذيـ ُمع شمتامؿمك اعمت٤مسمٕم٦م هذه ٕن

ش اعمٕمٓم٤مة أقمٜمل» اًمّمقرة هذه وذم اعمٕم٤مـم٤مة، سمٞمع سمّمح٦م وي٘مقل ذًمؽ، ذم خي٤مًمٗمٝمؿ

 قمغم ي٘مػ مل - يم٤مخلٓم٤ميب - اًمِمقيم٤مين أن يٌدو إٟمف صمؿ. آٟمٗم٤م سمٞمٜمتف يمام ُمتح٘مؼ آؾمت٘مرار

 اخلٓم٤ميب يمالم أوم٤مده ُم٤م قمغم ؾمٙم٧م ح٤م وإٓ ،- يم٤مٕوزاقمل - احلدي٨م سمٔم٤مهر ىم٤مل ُمـ

 اًمت٤مسمٕمل وهق - ذًمؽ ذم ؾمٚمٗمف اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد ًمؽ رويٜم٤م وىمد إوزاقمل، شمٗمرد ُمـ

 ذم وم٘م٤مل طم٤ٌمن، اسمـ احل٤مومظ وشمٌٕمٝمؿ ًمف، اًمثقري اإلُم٤مم وُمقاوم٘م٦م - ـم٤مووس اجلٚمٞمؾ

 ُم٤م قمغم سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم اؿمؽمى إذا اعمِمؽمي سم٠من اًمٌٞم٤من ذيمر»:  ش551/  7» شصحٞمحف»

 ح٤م ُمٓم٤مسمؼ ومٝمذا ،اًمؽممج٦م طمدي٨م ذيمر صمؿ. شأويمًٝمام ًمف يم٤من اًمرسم٤م جم٤مٟم٦ٌم وأراد وصٗمٜم٤م

 أىمقل. احلدي٨م هبذا ىم٤مل اًمذي وطمده إوزاقمل ومٚمٞمس إئٛم٦م، أوئلؽ أىمقال ُمـ ؾمٌؼ

 أن ومٞمزقمؿ قمٜمده، قمٚمؿ ٓ ُمـ أو إهقاء ذوي سمٕمض ي٘مقل ٓ وًمٙمل ًمٚمقاىمع، سمٞم٤مٟم٤م هذا
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 احلؼ يٕمرومقن ٓ اًمذيـ ُمـ - هلل واحلٛمد - ومٚمًٜم٤م وإٓ! ؿم٤مذ هذا إوزاقمل ُمذه٥م

 .اًمرضم٤مل ٟمٕمرف سم٤محلؼ وإٟمام اًمرضم٤مل، ُمـ سمف اًم٘م٤مئٚملم سمٙمثرة إٓ

 ُمع اًمرأي، إٓ قمٜمده دًمٞمؾ ٓ ٕنف إىمقال أوٕمػ صمؿ اًمث٤مين اًم٘مقل أن واخلالص٦م

 اًمؽممج٦م طمدي٨م أن ادقمك سمف ىم٤مل اًمذي طمزم اسمـ ٕن إول اًم٘مقل ويٚمٞمف اًمٜمص، خم٤مًمٗم٦م

 ظمالف ٕهن٤م ُمردودة دقمقى وهذه سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم قمـ اًمٜمٝمل سم٠مطم٤مدي٨م ُمٜمًقخ

 سمٞمن، هٜم٤م اعمٛمٙمـ ُمـ وهذا اجلٛمع، شمٕمذر إذا إٓ اًمٜمًخ إمم يّم٤مر ٓ وم٢مٟمف إصقل،

 قمٚمٞمٝم٤م يزيد وًمٙمٜمف إطم٤مدي٨م، هلذه ُمٓم٤مسم٘م٤م دمده وم٢مٟمؽ ُمًٕمقد، اسمـ طمدي٨م ُمثال وم٤مٟمٔمر

  ش.اًمرسم٤م» وأهن٤م اًمٜمٝمل، قمٚم٦م سمٌٞم٤من

 صحٞمح اًمٌٞمع سم٠من ومٞمٍمح قمٚمٞمف يزيد وًمٙمٜمف ذًمؽ، ذم يِم٤مريمف اًمؽممج٦م وطمدي٨م

 قمغم آؾمتٜم٤ٌمط سمٓمريؼ ًمٙمـ أجْم٤م ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م يدل وقمٚمٞمف إويمس، أظمذ إذا

 اظمؽمشمف وُم٤م ومٞمٝم٤م، واًمتٗم٘مف إطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع ـمري٘م٦م ُمـ زم سمدا ُم٤م هذا. سمٞم٤مٟمف شم٘مدم ُم٤م

 أؾم٠مل واهلل ٟمٗمز، ومٛمـ أظمٓم٠مت وإن اهلل، ومٛمـ أص٧ٌم وم٢من ،طمقهل٤م اًمٕمٚمامء أىمقال ُمـ

 . زم ذٟم٥م ويمؾ زم يٖمٗمره أن

 سمٞمع وهل اًمٞمقم، اًمتج٤مر سملم ومِم٧م اًمتل اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه أن! اعمًٚمؿ أظمل واقمٚمؿ

 إٓ هل إن اًمزي٤مدة، ذم زيد إضمؾ ـم٤مل ويمٚمام إضمؾ، ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة وأظمذ اًمت٘مًٞمط،

 قمغم اًمتٞمًػم قمغم اًم٘م٤مئؿ اإلؾمالم ًمروح عمٜم٤موم٤مهت٤م أظمرى ضمٝم٦م ُمـ ذقمٞم٦م همػم ُمٕم٤مُمٚم٦م

وم٦م اًمٜم٤مس  إذا ؾمٛمح٤م قمٌدا اهلل رطمؿ»: ط ىمقًمف ذم يمام قمٜمٝمؿ واًمتخٗمٞمػ هبؿ، واًمرأ

 . اًمٌخ٤مري رواه. شاىمت٣م إذا ؾمٛمح٤م اؿمؽمى، إذا ؾمٛمح٤م سم٤مع

 وىمد وهمػمه، احل٤ميمؿ رواه. شاًمٜم٤مر قمغم اهلل طمرُمف ىمري٤ٌم ًمٞمٜم٤م، هٞمٜم٤م، يم٤من ُمـ»: وىمقًمف

 سم٤مًمت٘مًٞمط أو سم٤مًمديـ وسم٤مع ،شمٕم٤ممم اهلل اشم٘مك أطمدهؿ أن ومٚمق ش.938» سمرىمؿ خترجيف ؾمٌؼ

 ي٘مٌٚمقن اًمٜم٤مس جيٕمؾ مم٤م ذًمؽ ٕن اح٤مدي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ طمتك ًمف أرسمح ًمٙم٤من اًمٜم٘مد، سمًٕمر

ـْ ﴿: وضمؾ قمز ىمقًمف ُمّمداق رزىمف، ذم ًمف وي٤ٌمرك قمٜمده ُمـ ويِمؽمون قمٚمٞمف َ  َيتَِّؼ  َوَُم  اّللَّ

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ   ﴾ .حَيَْت
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 قمٌد اًمرمحـ قمٌد اًمٗم٤موؾ إخ رؾم٤مًم٦م إمم سم٤مًمرضمقع اًم٘مراء أنّمح اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه

 ُمقوققمٝم٤م، ذم ُمٗمٞمدة سم٤مهب٤م، ذم ومريدة وم٢مهن٤م شإضمؾ سمٞمع ذم اًمٗمّمؾ اًم٘مقل»: اخل٤مًمؼ

ه  .ظمػما  اهلل ضمزا

 .(557 -579/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 (افتؼسقط) إجؾ بقع

 إضمؾ؟ سمٞمع ذم رأجٙمؿ هق ُم٤م ؿمٞمخ، :ُمداظمٚم٦م

 .إضمؾ ىُميِض  طمتك سمحث٤مً  اعم٠ًمخ٦م هذه سمحث٧م ًم٘مد ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

رٟم٤م: احل٘مٞم٘م٦م  .ضمداً  ويمثػماً  يمثػماً  هذا ذم اًمٙمالم يَمرَّ

 ُم٤م وإٟمام اًمٚمٗمظ، ُمـ يٌدو ُم٤م هق ًمٞمس طمتاًم، اًم١ًمال ُمـ اعمت٤ٌمدر: واخلالص٦م 

 سمٞمع  اًمٜم٘مد سمٞمع ُمـ ظمػم هذا: ًم٘مٚم٧م سمٚمٗمٔمؽ متًٙم٧م ًمق أن٤م ٕنف اًمٚمٗمظ: وراء َيْٙمُٛمـ

 .اًمٜم٘مد سمٞمع ُمـ ظمػم إضمؾ

 ٓ أن٤م اًمزي٤مدة هذه اعم٘مّمقد، هق هذا إضمؾ، هب٤م اعمُـَ٘م٤مسَمؾ اًمزي٤مدة: اعم٘مّمقد ًمٙمـ 

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم أراه٤م:

 .اًمٜمص :أوًٓ 

 .اًمًٚمٞمؿ اًمّمحٞمح واًمٜمٔمر آؾمتٜم٤ٌمط :ثوكقوً 

 ش.سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنك» أطمدمه٤م طمديث٤من، ومٝمام اًمٜمص أُم٤م

 ُم٤م: طمرب سمـ ؾمامك وهق أمحد، اإلُم٤مم ُمًٜمد ذم احلدي٨م رواة أطمد ؾمئؾ وىمد 

 هق هذا ويمذا، سمٙمذا وٟمًٞمئ٦م سمٙمذا، ٟم٘مداً  هذا أبٞمٕمؽ شم٘مقل أن: ىم٤مل سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمت٤من

 . سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم

 شرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل: اًمث٤مين احلدي٨م
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 اًمدًٓم٦م ذم يِمؽمك وم٤مئدة احلديثلم ُمـ يُمؾ   ُمـ ٟمًتٗمٞمد: اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ذم أىمقل أن٤م

 .ُمٕم٤مً  يمالمه٤م قمٚمٞمٝم٤م

 .أظمر احلدي٨م ُمـ يًتٗم٤مد ٓ ُم٤م احلديثلم ُمـ يُمؾ   ُمـ ٟمًتٗمٞمد صمؿ 

 .سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ اًمٜمٝمل ومٝمل اعمِمؽميم٦م اًمٗم٤مئدة أُم٤م

: إول احلدي٨م ومٛمـ أظمر، دون هب٤م احلديثلم ُمـ يمؾ شَمَٗمّرد اًمتل اًمٗم٤مئدة أُم٤م

: شم٘مقل أن وهق سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم شمٗمًػم إول احلدي٨م ُمـ ٟمٗمٝمؿ. سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم شمٗمًػم

 .ويمذا سمامئ٦م وٟمًٞمئ٦م يمذا، سمامئ٦م ٟم٘مداً  اعمًجٚم٦م هذه أبٞمٕمؽ

 احلدي٨م ذم اًمٗم٤مئدة هل ُم٤م ًمٜمٜمٔمر إول، احلدي٨م ُمـ اًمٗم٤مئدة هذه ومٝمٛمٜم٤م إذا

 رسم٤مً  اًمزي٤مدة إول احلدي٨م اقمت٤ٌمر هل إول، احلدي٨م ذم ٟمٗمٝمٛمٝم٤م ٓ طمٞم٨م أظمر،

 .ُمٜمف سيح وهذا أوًٓ،

 ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنك سم٤مقمت٤ٌمره إول احلدي٨م: -ضمداً  ه٤مم وهق- أظمر واًمٌمء 

 احلدي٨م ُمـ ومٗمٝمٛمٜم٤م اًمٌٓمالن، قمغم اًمدًٓم٦م اعمٕم٤مُمالت ذم اعمٜم٤مهل ذم وإصؾ سمٞمٕم٦م،

 ومٚمف: »ىم٤مل ٕنف اًمزي٤مدة: أبٓمؾ وًمٙمٜمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم أضم٤مز طمٞم٨م ذًمؽ، ظمالف اًمث٤مين

 ي٠مظمذ أن ًمف أب٤مح ٕنف ُم٤مر: اًمٌٞمع أن ُمٕمٜمكش أويمًٝمام ًمف: »وم٘مقًمف ،شرسم٤م أو أويمًٝمام

 .اًمرسم٤م أيمؾ وم٘مد اًمزي٤مدة أظمذ إذا ًمٙمـ اًمٜم٘مد، اًمقيمس، هذا

 اًمٞمقم اعمٕمروف اًمت٘مًٞمط سمٞمع أن: اًمٜمتٞمج٦م هبذه ٟمخٚمص وذاك احلدي٨م هذا ومٛمـ

 .أوًٓ  ىمٚمتف اًمذي هذا رسم٤م، هق

 احلديثلم، هذيـ ُمـ ومٝمؿ سمام ٟم٘مقل أن ي٘متْمٞمٜم٤م واًمًٚمٞمؿ اًمّمحٞمح اًمٜمٔمر: صم٤مٟمٞم٤مً 

 سم٤مئع قمٜمد ؿمخص ضم٤مء إذا أنف وم٘مٞمٝملم، أىمقل وٓ ُمًٚمٛملم، سملم ظمالف ٓ ٕنف ذًمؽ

.. أخٗملم.. أخػ دٟم٤مٟمػم، يمذا أىمروٜمل ومالن ي٤م: ًمف وىم٤مل -اًمًٞم٤مرة ًمٜم٘مؾ- احل٤مضم٦م

 ًمذًمؽ رسم٤م: هذا طمرام، هذا ٓ،: طمٞم٘مقل يمذا، زي٤مدة رسمح أقمٓمٞمؽ أين قمغم... صمالصم٦م

: ًمف ىم٤مل اًمًٞم٤مرة هذه سمٕمٜمل: ًمف ىم٤مل إذا ًمٙمـ اصمٜم٤من، ومٞمف خيتٚمػ ٓ اعمث٤مل هذا ذم: ىمٚم٧م

 طمًـ، ىمرض اًمًٞم٤مرة، صمٛمـ ىمٌؾ ُمـ ُمٜمف ـمٚم٥م هق يمذا، وسم٤مًمٜم٘مد يمذا، سم٤مًمت٘مًٞمط
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 ومٚمام. رسم٤م هذا ٓ،: ىم٤مل ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م ُمثالً  زي٤مدة أقمٓمٞمؽ: وىم٤مل اًمًٞم٤مرة، ُمٜمف ًمٞمِمؽمي

 وشمٚمؽ اًمّمقرة، هذه سملم اًمٗمرق أجش مخًامئ٦م، ُمٜمف ـمٚم٥م اح٤مئ٦م سمدل شم٘مًٞمٓم٤مً  سم٤مقمف

 اًمّمقرة؟

 أن٤م: ًمف وسمت٘مقل ؾمٜم٦م، إمم ىمرًو٤م ديٜم٤مر آٓف أرسمٕم٦م ُمٜمف شمٓمٚم٥م شم٠متٞمف واطمد ؿمخص 

 رسم٤م، هذا ٓ،: سمٞم٘مقل ـمٞم٥م ص٤مًمح، رضمؾ هذاك ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م ٟمٗمز ـمٞم٥م ُمـ سمٕمٓمٞمؽ

 .جيقز ُم٤م هذا

 ٟم٘مدًا، آٓف أرسمٕم٦م هذه: ًمف سمٞم٘مقل اًمًٞم٤مرة، هذه سمٕمٜمل: ًمف وم٘م٤مل قم٤مد إذا ًمٙمـ 

 أرسمٕم٦م وأظمذ آٓف، أرسمٕم٦م أقمٓم٤مه إذا ومٞمام اًمٗمرق إيش. ٟمًٞمئ٦م ومخًامئ٦م آٓف وأرسمٕم٦م

 شمٚمؽ اؾمتحالل ؾمٌٞمؾ ذم واؾمٓم٦م ه٤مًمًٞم٤مرة ه٤معمت٤مع، إدظم٤مل وسملم ومخًامئ٦م، آٓف

 سم٤محلٞمؾ سمٕمْمٝمؿ قمٜمد يًٛمك سمام اًمتٛمًؽ ؾمقى إـمالىم٤ًم، وهذا هذا سملم ومرق ٓ. اًمزي٤مدة

 وضمؾ قمز اهلل ذُمٝمؿ اًمذيـ اًمٞمٝمقدي٦م سم٤محلٞمؾ شمًٛمك سم٠من أطمؼ احل٘مٞم٘م٦م ذم وهل اًمنمقمٞم٦م،

 ًمٕمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يمٛمثؾ أطم٤مديثف، سمٕمض ذم ط اهلل رؾمقل وًمٕمٜمٝمؿ يمت٤مسمف ذم

 اهلل وإن أثامهن٤م، وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م، صمؿ ومجٛمٚمقه٤م، اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ طمرُم٧م اًمٞمٝمقد، اهلل

 هذا ٓ اًمِمحقم، قمٚمٞمٝمؿ طمرُم٧م اًمٞمٝمقد، ومٕمؾ ُم٤مذاش. صمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طَمّرم إذا

سمقه٤م،: أي ومجٛمٚمقه٤م سمٞمٕمف، وٓ أيمٚمف ٓ سمٞمجقز، ُم٤م طمرام  أثامهن٤م، وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م صمؿ َذوَّ

 شم٠موياًل؟ هؿ ومٕمٚمقه ُم٤م وسملم ٟمّم٤مً  اعمحرم سملم اًمٗمرق ُم٤م

 إيمؾ، أضمؾ ُمـ اًمِمٙمؾ شمٖمٞمػم ؾمقى ومرق ٓ: سم٤مًمِم٤مم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقا  وُمثٚمام 

 ومٝمذول أيمؾ، أضمؾ ُمـ ؿمٙمؾ شمٖمٞمػم: صمٞم٤مهبؿ سمٞمٖمػموا ح٤م اًمّمقومٞم٦م سمٕمض قمـ سمٞم٘مقًمقا 

م ُم٤م حيٚمقا  ؿم٤من ُمـ اًمٞمٝمقدي٦م اًمّمقرة همػموا  .احلٞمؾ سم٠مدٟمك اهلل طَمرَّ

 إدظم٤مل واًمدوران اًمٚمػ سمٓمري٘م٦م ًمٙمـ اًمرسم٤م، ٟم٠ميمؾ ُم٤م ص٤محللم ٟم٤مس ٟمحـ أن

 .ضم٤مئز هذا اعمت٤مع، هق اعمقوقع ذم واؾمٓم٦م

 همٜمل وؾمٞمط يدظمؾ أظمرى، صقرة إمم ومٞمٝم٤م اعمختٚمػ اًمّمقرة هذه إُمر وشمٕمدى 

 وأن٤م إي٤مه٤م، سمِّدك ؾمٞم٤مرة أّي  ظمذ روح إٟم٧م: ومٌٞم٘مقل اًمت٤مضمر، واًم٤ٌمئع اًمِم٤مري سملم

 آٓف أرسمٕم٦م آٓف، إرسمٕم٦م سمدل سمِّدي هذا، ًمٚمتقؾمط يم٠مضمر أن٤م سمس إي٤مه٤م، ًمؽ سمِمؽمي
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 صمٛمـ يدومع سمػموح هذا اًمقؾمٞمط ومخًامئ٦م، آٓف أرسمٕم٦م ُمٜمف سمت٠مظمذ اًمقيم٤مًم٦م وأرسمٕمامئ٦م،

 .وأرسمٕمامئ٦م آٓف أرسمٕم٦م ؾمٜم٦م سمٕمد اًمِم٤مري ُمـ وسمٞم٘مٌض آٓف، أرسمٕم٦م ًمٚمقيم٤مًم٦م اًمًٞم٤مرة

 ..اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

ُ  َوَأطَمؾَّ ﴿ اًمزي٤مدة، ه٤مي إرسمٕمامئ٦م، ه٤مي ؿمق :اًمِمٞمخ ٌَٞمْعَ  اّللَّ مَ  اًْم ﴾ اًمِرسَم٤م َوطَمرَّ

 ًمف اؿمؽمى وراح اعمًٚمؿ أظمقه وم٤ًمقمد اهلل، ؿم٤مء ُم٤م ظمػم وؾمٞمط وهق ،[575:اًمٌ٘مرة]

 مخ٤ًمئ٦م سمدل أرسمٕمامئ٦م آٓف أرسمٕم٦م ُم٘م٤مسمؾ أظمذ ًمٙمـ آٓف، سم٠مرسمٕم٦م اًمقيم٤مًم٦م ُمـ ؾمٞم٤مرة

 سمِّده اًمكم: وىم٤مل اًمقيم٤مًم٦م، ص٤مطم٥م يْم٤مرب ؿم٤من ُمـ، أرسمٕمامئ٦م أظمذ وهق اًمقيم٤مًم٦م ُمـ

 أىمؾ، طمٞمٓمٚم٥م اًمٌٜمؽ ًمٙمـ اًمقيم٤مًم٦م، قمٜمد ُمـ سمٞمِمؽمي رأؾم٤مً  همػمه أو اًمٌٜمؽ قمٜمد يروح

 آٓف أرسمٕم٦م ي٠مظمذه٤م ٟم٘مًدا آٓف أرسمٕم٦م يٕمٓمل ُم٤م سمدل ٕنف طم٤مل، يمؾ قمغم رسمح٤من هق

 .جيقز ُم٤م طمرام هذا ٓ، وأرسمٕمامئ٦م،

 .اًمقؾم٤مـم٦م هذه ُمثؾ وؾمٞمط يدظمؾ هق: إذاً 

 .اًمٜمٔمر وضمف هذا

 ذم ضم٤مء يمام وأنف اًمّمدىم٦م، وومْمٞمٚم٦م اعمًٚمؿ، طم٤مضم٦م ىمْم٤مء ومْمٞمٚم٦م أظمػماً  ٟمذيمر صمؿ

 ُم٤مئتل ُمًٚمامً  أىمرو٧م أن٧م ومٚمقش صدىم٦م ي٤ًموي درمهلم ىمرض: »إطم٤مدي٨م سمٕمض

 اًم٘مرض سمٓمؾ اهلل، ًمقضمف ضمٞمٌؽ ُمـ ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م وأظمرضم٧م شمّمدىم٧م يم٠منام ديٜم٤مر،

 .اًمٞمقم اعمًٚمٛملم دم٤مر سملم ُمـ احلًـ

 اح٤مل ومٞمٝم٤م سمٞمٙم٥ًم اًمِٚمـل يتج٤مرشمف يٙم٥ًم أنف سمٞمًتٓمٞمع هذا اًمت٤مضمر أن ُمع 

 اًمٚمٞمؾ ىم٤مئؿ ُيـَحِّمٚمٝم٤م ٓ ورسمام اجل٤ٌمل، يم٠مُمث٤مل احلًٜم٤مت ُمـ هب٤م يٙمت٥ًم احلالل،

 سم٤مع إذا اؾمتٗم٤مد، سم٤مًمٜم٘مد سم٤مع إذا ٕنف واًمٜم٤مزل: قم٤مًمٓم٤مًمع يم٤معمٜمِم٤مر وهق اًمٜمٝم٤مر، وص٤مئؿ

 .وصدىم٤مت طمًٜم٤مت اؾمتٗم٤مد اًمٜم٘مد، ؾمٕمر سمٜمٗمس سم٤مًمت٘مًٞمط

 سملم طمؾ ُم٤م سم٥ًٌم اعمًٚمٛملم: أجدي ُمـ وظمرج احلًـ، اًم٘مرض هذا سمٓمؾ 

 ذم يمٜمٔم٤مم يٕمرومقٟمف ٓ اخلٚمػ، وٓ سمؾ اًمًٚمػ، يٕمرومف ٓ اًمذي اًمت٘مًٞمط سمٞمع ُمـ أجدُّيؿ

 اًمذيـ واًمْمالل، اًمٙمٗمر سمالد ُمـ إًمٞمٜم٤م وومدت سمْم٤مقم٦م هق إٟمام اًمتج٤مرة، وذم اًمتٕم٤مُمؾ
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مَ  َُم٤م حُيَِرُُمقنَ  َوٓ: ﴿سم٘مقًمف وضمؾ قمز اهلل وصٗمٝمؿ ُ  طَمرَّ ـَ  َيِديٜمُقنَ  َوٓ َوَرؾُمقًُمفُ  اّللَّ  دِي

ـَ  احْلَِؼ  ـَ  ُِم ِذي  [.59:اًمتقسم٦م﴾ ]اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  اًمَّ

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ٟمٔمري وضمٝم٦م هذا

 ،[اًمرسم٤م أو] أويمًٝمام[ ومٚمف: ]ؾمامك سم٘مقل يمالُمؽ سمدأت أن٧م ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 يٕمٜمل؟ هذا ذم ٟمص ؾمامك ىمقل ومٝمؾ

 .ومٞمٝم٤م خمتٚمػ اعم٠ًمخ٦م وهل اًمراوي، ُمـ شمٗمًػم هق ٟمص، ُمش هق ٓ :اًمِمٞمخ

 سمف، ضم٤مء أجـ ُمـ ٟمحـ ٟم٠ًمل ومام اًمثقري، يمًٗمٞم٤من إُم٤مم ُمـ ضم٤مءٟم٤م ًمق اًمتٗمًػم هذا 

 هذه ُمٜمف ومٜمًتٗمٞمد اًمٚمٖم٦م، ذم إُم٤مم احلدي٨م، ذم إُم٤مم اًمٗم٘مف، ذم إُم٤مم رضمؾ هذا: ٟم٘مقل

 .وٟمٔمراً  اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً  ي١ميده مم٤م ؾمٌؼ ُم٤م ًمف اًمتٗمًػم هذا أنف سمْمٛمٞمٛم٦م اًمٗم٤مئدة،

 همري٥م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم اًمتٗمًػم، هذا دمد اًمٜمٝم٤مي٦م ذم طمتك اًمٕمٚمامء، ُمـ ومٙمثػم 

 اسمـ سم٘مقل...ش سمٞمع قمـ هنك: »طمدي٨م ذم طمتك اًمتٗمًػم، هذا دمد ،شوإثر احلدي٨م

 وسمٙمذا ٟم٘مدًا، سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ: شم٘مقل أن وهق سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سمٛمٕمٜمك هذا إٟمف: إثػم

 .ٟمًٞمئ٦م ويمذا

بش اًمًٜمـ» ُمـ اًمث٤مُمـ اجلزء ذمش اًمٜم٤ًمئل» اإلُم٤مم أجْم٤مً  ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م :ُمداظمٚم٦م  سَمقَّ

 أن وهق سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم قمـ اًمٜمٝمل سم٤مب: ىم٤مل سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنك: طمدي٨م قمغم

 ..هذه أبٞمٕمؽ: ي٘مقل

 ومراهم٤مً  وضمدٟم٤م إذا ُم٤م يقُم٤مً  يٕمٜمل، ُمٙم٤من ذم  هذوٓ ضم٤مُمٕمٝمؿ أن٤م ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 .رؾم٤مًم٦م ٟمخرج أنف واؾمتٕمداداً 

 ٕظمقٟم٤م ًمٚمٌح٨م، ُمًتققم٦ٌم هل ُم٤م يم٤مٟم٧م وإن اًمّمدد، هذا ذم شمٜمٗمع رؾم٤مًم٦م ذم 

 .اًمٙمقي٧م ذم اعم٘مٞمؿش اخل٤مًمؼ قمٌد اًمرمحـ قمٌد»

  (:.. 59:  79/    35/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 افتؼسقط بقع بحرمي افؼقل ظذ اإليرادات بعض رد

 هل اًمكم واطمدة سمٞمٕم٦م ذم اًمًٚمٕم٦م هل اًمٌٞمٕم٦م ي٘مّمد سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم[ ي٘م٤مل] :اًم٤ًمئؾ

 إول اًمًٕمر أو سم٠مضمؾ هق اًمذي إول اًمًٕمر هق اًمكم اًمٌٞمٕمتلم ُمٌٞمٕم٦م يٕمٜمل اًمًٚمٕم٦م

 ؾمٕمره٤م هذه سمٕمٜم٤م إذا: أن يٕمٜمل سمٞمٜمٝمؿ اًمتٕم٤مىمد يٕمٜمل اشمٗم٘مقا  إذا ومٞم٘مقل طم٤مَّٓ، يدومٕمف

 قمغم وم٤مشمٗمؼ سمٕمد، ومٞمام اح٤مل أطميت إن سمٙمذا ؾمٕمره٤م أو أن اح٤مل أطميت إن سمٙمذا،

 حيي ىمد أو أن اح٤مل زم حيي ىمد يٕمٜمل هق ذًمؽ، ومٌٕمد ذًمؽ قمغم اًمٕم٘مد وهى هذا

 ش.اًمرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف» هٜم٤م ومٞم٘مقل ذًمؽ، سمٕمد اح٤مل ًمف

[ اعمقوقع] شمٗمًد اًمتل هذه اًم٘مدىمدة اعمقوقع ذم أدظمٚم٧م أن٧م هال ًمٞمش :اًمِمٞمخ

 ٟمٕم٤مًم٩م ظمٚمٞمٜم٤م ٟمحـ ،[يدومع ٓ] وىمد يدومع حيي ىمد اًم٘مدىمدة اعمقوقع ذم أدظمٚم٧م ح٤مذا

 ٟمدرس ٟمحـ اًمٌٕمد ذم إومالؾمف، دًمٞمؾ أول هذا اًمقاىمع ُمـ سمٞمتٝمرب واًمكم اًمقاىمع،

 طمؾ اًم٘مٞمؿ اسمـ يمالم ُمـ ٟمًتٗمٞمده اًمذي ُم٤م ٟمحـ ًمٙمـ ُمٕمٚمٞمش، أن اًمقاىمع اًمقاىمع،

 أخٞمس يدومع ٓ وىمد يدومع ىمد اًمٞمقم واىمٕمٜم٤م ذم ًمٞمس اًمٞمقم واىمٕمٜم٤م، هق ُم٤م اًمقاىمع ُمِمٙمٚم٦م،

 سمٞمٕم٦م إٓ اًمقاىمع طمٞم٨م ُمـ هٜم٤مك ًمٞمس أنف ي٘مقل هق: شم٘مقل أن٧م أن ـمٞم٥م، يمذًمؽ؟

 .سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم ي٘م٤مم يمٞمػ يًتِمٙمؾ هق ًمٙمـ صح؟ سمٞم٤مض قمغم اظمتؿ وأن٤م واطمدة،

 هذه شمٌٞمع سمٙمؿ ًمؽ ىمٚم٧م إذا: أقمجٛمل وأن٤م قمريب رضمؾ وأن٧م أن أؾم٠مخؽ أن٤م 

  ٓ؟ أم سمٞمٕم٦م هذه سمٕمنمة زم ىمٚم٧م ٟم٘مدا احل٤مضم٦م

  سمٞمٕم٦م ص٤مر ذًمؽ قمغم واوم٘م٧م أن٧م إذا :اًم٤ًمئؾ

 شمٌٞمع، يمؿ سمٕمد، ومٞمام اعمقاوم٘م٦م شمٌٞمع، سمٙمؿ ًمؽ سم٘مؾ أن٤م واوم٘م٧م، ُم٤م أو واوم٘م٧م :اًمِمٞمخ

 ىمٚم٧م شمٌٞمع يمؿ أضمؾ، إمم ُمٜمؽ أؿمؽمي أن أردُت  إذا ـمٞم٥م، سمٕمنمة، أبٞمٕمف أن٤م: زم وم٘مٚم٧م

 شمٚمؽ، وٓ هذه ٓ اٟمٕم٘مدت ُم٤م ًمٙمـ سمٞمٕم٦م؟ ًمٞم٧ًم وإٓ سمٞمٕم٦م هذه واطمد، زائد سمٕمنمة

 !سمٞمتٗم٘مقا  ُم٤م ؿمئ أي يٜمٕم٘مد ٓ وىمد واطمدة هق ؾمٞمٜمٕم٘مد اًمذي صحٞمح

 ًمٙمـ يمٕمرض، سمٞمٕمتلم صقرة يٕمٜملش سمٞمٕمتلم قمـ هنك» ضمدا واوح احلدي٨م: وم٢مًذا 

 .اًمراوي شمٗمًػم صمؿش سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنك» إطمدامه٤م، قمغم إُمر ؾمٞمٜمٕم٘مد سم٤مًمٜمٝم٤مي٦م
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 همػمه، ُمـ سمٛمروّيف أدرى اًمراوي ٕن ىمٞمٛمتف: ًمف ؾم٤مسم٘م٤م، إخ ؾم١مال إمم أقمقد 

 احلدي٨م، يٗمنوا أن ويريدون سمٕمد ُمـ ي٠ميت ممـ أدرى هق إؾمٗمؾ، ذم يم٤من وًمق طمتك

 .وم٘مٝمٝم٤م ُمع إًمٞمف ٟم٘مٚم٧م اًمرواي٦م أن يٗمؽمض اًمذي واًمراوي

 خم٤مـم٤ٌم وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل طمٞمٜمام  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل إن ٟم٘مقل ح٤م ٟمحـ وًمذًمؽ 

  اًمًالم قمٚمٞمف  أنف﴾إًَِمٞمِْٝمؿْ  ُٟمِزَل  َُم٤م ًمِٚمٜم٤َّمسِ  ًمُِتٌلَِمَ  اًمِذيْمرَ  إًَِمٞمَْؽ  َوَأنَزًْمٜم٤َم: ﴿اًمًالم قمٚمٞمف  إًمٞمف

 أمهٞم٦م يتجغم هٜم٤م ُمـ اعمٕمٜمك، وسمٞم٤من اًمٚمٗمظ سمٞم٤من شمقمم اعمٕمٜمك، وسمٞم٤من اًمٚمٗمظ سمٞم٤من شمقمم ىمد

 ُٟمَحِٙمؿ ٓ ٕنٜم٤م ح٤مذا: ؾمٚمٗمٞمقن ٟمحـ وٟمٌ٘مك إًمٞمٝمؿ ٟمٜمت٥ًم ٟمحـ وًمذًمؽ اًمّمح٤مسم٦م، ومٝمؿ

 ُمع ًمٙمـ إصؾ، ذم قمرسمٞم٦م هل شمٙمقن وىمد واعمًتٕمجٛم٦م اعمت٠مظمرة وآراءٟم٤م أومٝم٤مُمٜم٤م

: اًمًٚمػ أجش سمٜم٘مقل أراءٟم٤م ُٟمَحِٙمؿ ٓ اؾمتٕمجٛم٧م، اًمزُمـ قا  اًمًٚمػ ٕن ومٝمٛمقا  شَمَٚم٘مُّ

 .وُمٕمٜمًك  ًمٗمٔم٤م اًمٌٞم٤من

 ومٞمام اًمٌٞم٤من هذا أن٘مؾ -شمٜمٓم٘مقن أنٙمؿ ُمثٚمام طمؼ وهل- احل٘مٞم٘م٦م هذه ُٟمالطمظ طمٞمٜمام 

 .اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل سم٠مطم٤مدي٨م يتٕمٚمؼ

 وُيٗمنه اًمّمح٤ميب، وهق إول اًمراوي وسمخ٤مص٦م ُم٤م طمديث٤مً  اًمراوي يروي ومحٞمٜمام 

 ُمـ ٟمٜمزل ُمٕم٤م، واًمتٗمًػم اعمٗمن ٟمتٚم٘مك آظمر شمٗمًػمٍ  وسملم سمٞمٜمٜم٤م اًم٤ٌمب أهمٚمؼ سمتٗمًػم، ًمٜم٤م

 ُمش شم٤مسمٕمل أفمٜمف طمرب اسمـ ؾمامك طمرب اسمـ ؾمامك وهٙمذا اًمت٤مسمٕمل إمم اًمّمح٤ميب

  هٞمؽ؟

 .ؾمٛمرة اسمـ ضم٤مسمر قمـ سمػموي طمرب اسمـ ؾمامك :اًم٤ًمئؾ

 ُمٗمٝمقًُم٤م ُمًٕمقد اسمـ قمـ احلدي٨م شمٚم٘مك اًمت٤مسمٕمل ومٝمذا شم٤مسمٕمل، ومٝمق هق هذا :اًمِمٞمخ

 ويمذا، يمذا صقرشمف سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٠منف احلدي٨م، هذا ومنَّ  وم٢مذا ُمٕمٜمًك، جمٝمقٓ ُمش

 .اًمتٗمًػم هلذا ٟمٓمٛمئـ ٟمحـ

 وىمد ؾمٞمام ٓ اًمٌٞم٤من، وهذا اًمتٗمًػم هذا ُيَٕمِٓمٚمقن ُم٤م اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػًما  دمد وًمذًمؽ 

 أذيمر ٓ ممـ وهمػمه آٟمٗم٤م ذيمرت يمام اًمثقري يمًٗمٞم٤من اإلؾمالم أئٛم٦م ُمـ يم٤ٌمر ُمـ صدر

 .أن
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 يم٤مٟمقا  ُمذهٌٝمؿ، قمغم سمٜم٤مء يت٠موًمقٟمف سم٤مًم٘مديؿ، شَمَٚمّ٘مقه اًمذي اًمتٗمًػم هذا ًمٙمـ 

 قمنم سم٢مطمدى وهذا ٟم٘مًدا أن سمٕمنم هذا ؾمامك، ىم٤مل يمام هق سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم ي٘مقًمقن

 .ٟمًٞمئ٦مً 

 ُمثؾ ُمش احلدي٨م سمٞمٗمٝمٛمقا  صقرشملم، ومٞمف ص٤مر ٕنف ح٤مذا: قمٜمف، اعمٜمٝمل هق هذا 

 .ضمٝم٤مًم٦م ذم ص٤مر همرر، ذم ص٤مر ومٝمٛمٜم٤م،

 أم اًمٜم٘مد قمغم يٕمٜمل إيمثر، اًمًٕمر أم إىمؾ اًمًٕمر قمغم وىمع اًمٌٞمع شُمرى ي٤م قمرومٜم٤م ُم٤م 

 شم٘مًٞمط هذه ًمف ىم٤مل ًمق أنف -ؾم٠مبٞمٜمف يمام ظمٓم٠م وهق- اًمٗمٝمؿ هذا قمغم سمٜمقا  اًمت٘مًٞمط، قمغم

 سم٘مك قم٤مد ُم٤م أظمر، اًمًٕمر ذيمر ُم٤م ٕنف ح٤مذا: جيقز، هذا قمنم إطمدى زائد قمنمة اًمٌٞمع

 .اعمقوقع ذم ضمٝم٤مًم٦م ذم

ّدد اًمثٛمـ ضمٝم٤مًم٦م سمٕمٚم٦م احلدي٨م ومٝمؿ: أوٓ ٟم٘مقل ٟمحـ  ئد سملم اعمؽَُمَ  واًمٜم٤مىمص، اًمزا

 اًمذي ٕن ح٤م: ُمٕم٤ًم، واًمِم٤مري اًم٤ٌمئع اعمتٕم٤مُمٚمقن سمف يِمٝمد اًمذي اًمقاىمع ظمالف هذا

 أٓ وإُم٤م يٜم٘مده، أن إُم٤م هق واطمدة، سمٞمٕم٦م ذم ؾمٕمريـ يٕمٜمل سمٞمٕمتلم قمرض طملم ؾمٞم٘مع

 أضمؾ، سمٞمع وىمع يٜم٘مده مل وإن ٟم٘مد سمٞمع وىمع ذًمؽ ومٛمٕمٜمك ٟم٘مده إذا يٜم٘مده مل وم٢مذا يٜم٘مده،

 .آظمره وإمم يمٛمٌٞم٤مٓت هذه شمًٛمقه٤م أجش صٙمقك، شمٙمت٥م هل هؾ اًمٞمقم وسمخ٤مص٦م

 اًمٜمح٤مة ًمف ي٘مقل يمام هذا اًمتٕمٚمٞمؾ، هذا ُمٕمٜمك أجش سم٤مًمثٛمـ، ضمٝم٤مًم٦م ذم هٜم٤م ي٘مقل ُمـ 

 .أبداً  اإلقمراب ذم ًمف حمؾ ٓ

 سمٕمٚم٦م ُيَٕمِٚمؾ واًمرؾمقل وومّمٚمف، أصٚمف ُمـ اًمتٕمٚمٞمؾ هبذا ضم٤مؤوا أجـ ُمـ: صم٤مٟمٞم٤م 

 ش.رسم٤م أو يمًٝمام أو ومٚمف» اًمرسم٤م: وي٘مقل أظمرى،

 اإلقمالل خي٤مًمػ سم٤مٓضمتٝم٤مد إقمالل هٜم٤م: إًذا رسم٤م، اًمثٛمـ ذم اًمزي٤مدة ضمٕمؾ ومٝمق 

 وإذا اًمٜمٔمر، سمٓمؾ إثر ضم٤مء إذا أنف اجلٛمٞمع سم٤مشمٗم٤مق وهذا احلدي٨م، ذم قمٚمٞمف سم٤معمٜمّمقص

 .َُمْٕمِ٘مؾ هنر سمٓمؾ اهلل هنر ضم٤مء

 (:.. :.. 58/ 33/ واًمٜمقر اهلدى)
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 بوفتؼسقط شقورة ذاء حؽؿ

ء سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م  .سم٤مًمت٘مًٞمط اًمًٞم٤مرة ًمنما

ء :اًمِمٞمخ  .قمٜمدي جيقز ٓ اًمت٘مًٞمط سم٤مًمت٘مًٞمط، اًمًٞم٤مرة ذا

 (11:57:55/ (5) ضمدة ومت٤موى)

 إجؾ مؼوبؾ افزيودة

ً، :اًمِمٞمخ  ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة صمٛمـ ذم رأجٙمؿ ُم٤م هٜم٤م، إخ ُمع اٟمتٝمٞمٜم٤م ُم٤م ٟمحـ قمٗمقا

 .إضمؾ

 سملم ظمالف ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م ،ؿمٞمخ ي٤م قمٚمٞمؽ خيٗمك ٓ يمام اعم٠ًمخ٦م واهلل :ُمداظمٚم٦م

 ..:يٕمٜمل ضم٤مئز، أُمر أنف ،ًم٘مٚمٌل اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م ومٞمف أرى اًمذي ًمٙمـ ،اًمٕمٚمامء

 اجلقاز؟ ضم٤مء أجـ ُمـ :اًمِمٞمخ

 ..اقمؽمو٧م ،أدب ٦مٚمّ ىمِ  أهن٤م ًمقٓ :ُمداظمٚم٦م

 .ٓ ،ٓ :اًمِمٞمخ

 ..شم٘مقل أنؽ.. .ًمٚم٘مٚم٥م اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م ٕن ًمٚم٘مٚم٥م: ـمٛم٠منٞمٜم٦م ُمثؾ شم٘مؾ ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مًمٕمٙمس :اًمِمٞمخ

 اًم٘مٚم٥م أن ُمٗمٝمقم ،إدًم٦م :ُمثالً .. .قمٚمٛمٞم٦م ٟم٤مطمٞم٦م شم٘مقل أُم٤م سم٤مًمٕمٙمس، :ُمداظمٚم٦م

 .اعمحٔمقر قمـ اسمتٕم٤مد اعمحٔمقر، ُمع دائامً 

 ومٝمق شاعمٗمتقن أومت٤مك وإن ؽىمٚمٌ اؾمتٗم٧م: »طمدي٨م إمم أؿم٤مر اًمٔم٤مهر قه ٓ، :اًمِمٞمخ

 اًمدًمٞمؾ؟ هق ُم٤م ًمٙمـ هلذا، وم٤مـمٛم٠من ،ىمٚمٌف وم٤مؾمتٗمتك ُمْمٓمرسم٦م إىمقال رأى

ُ  َوَأطَمؾَّ ﴿: اًمدًمٞمؾ :ُمداظمٚم٦م ٌَٞمْعَ  اّللَّ مَ  اًْم  [.575:اًمٌ٘مرة﴾ ]اًمِرسَم٤م َوطَمرَّ

 ؾ؟حٚمَّ ـُمُ  سمٞمع يمؾ هؾ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ
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 .اًمتحريؿ ومٞمف ضم٤مء ُم٤م إٓ :ُمداظمٚم٦م

 ٟمقع؟ أي ُمـ هذا مجٞمؾ، :اًمِمٞمخ

 .اهلل ؿم٤مء إن اعم٤ٌمح :ُمداظمٚم٦م

 شم٠موًمتٝم٤م؟ يمٞمػ ىمرأهت٤م.. .اًمتل وإطم٤مدي٨م! ـمٞم٥م! اهلل ؿم٤مء إن :اًمِمٞمخ

 طمدي٨م؟ :ُمداظمٚم٦م

 .سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ :اًمِمٞمخ

 :اًمؽمُمذي أو أذيمر ُم٤م.. .اًمِم٤مومٕمل ذيمر :ُمداظمٚم٦م

 ذم داظمالً  ذًمؽ يٙمقن اًمٌٞمٕمتلم أطمد قمغم اًمٌٞمٕم٦م قم٘مد يتؿ ومل اعمجٚمس شمٗمرق إذا

 يٙمقن ومال اًمًٕمريـ أطمد قمغم اًمّمٗم٘م٦م مت٧م وىمد اعمجٚمس شمٗمرق إذا أُم٤م احلدي٨م،

 ..اًمؽمُمذي ىمقل سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم

 احلدي٨م؟ ذم شمٗمًػمه ضم٤مءت هٙمذا ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 .ؾمامك شمٗمًػم.. شمٗمًػمه :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ ؾمامك شمٗمًػم خي٤مًمػ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 واقمت٤ٌمر؟ ىمٞمٛم٦م ًمف ًمٞمس أو واقمت٤ٌمر ىمٞمٛم٦م ًمف اًمراوي رأي :اًمِمٞمخ

 شمٗمًػم قمغم ُم٘مدم اًمّمح٤ميب شمٗمًػم أن ؿمؽ ٓ اًمّمح٤ميب يم٤من إذا هق :ُمداظمٚم٦م

 قمغم اًمراوي اًمّمح٤ميب همػم أىمقال ي٘مدم طمتك اًمٕمٚمامء سمٕمض: يٕمٜمل.. اًمرواة أُم٤م همػمه،

 ..اًمّمقاب ظمالف ًمف فمٝمر ىمد يم٤من إذا أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمراوي اًمّمح٤ميب ىمقل

 ويم٤من اًمت٤مسمٕمل رأي إمم اًمّمح٤ميب رأي ُمـ ٟمزًمٜم٤م إذا ًمٙمـ سمحج٦م، فمٝمر إذا :اًمِمٞمخ

 .همػمه ُمـ سمٛمرويف أدرى اًمراوي سم٠من: ي٘مقًمقن أجْم٤مً  اًمٕمٚمامء أخٞمس ًمٚمحدي٨م، راوي٤مً 

 .ُمٕمروف ىمقل هذا ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م
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 سمـ اهلل قمٌد قمـ روى اًمذي وهق ؾمامك رواي٦م شمذيمر يمٜم٧م وم٢مذا! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

: احلدي٨م راوي ًمًامك وم٘مٞمؾ شسمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ ط اهلل رؾمقل هنك»: ىم٤مل ُمًٕمقد،

 قمٚمٞمؽ يرد هذا ٟمًٞمئ٦ًم، ويمذا وسمٙمذا ٟم٘مداً  سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ: ىم٤مل سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم ُم٤م

 وإمم شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم إثػم واسمـ يم٤مًمٜم٤ًمئل احلدي٨م قمٚمامء ضمرى هذا وقمغم اًمت٠مويؾ،

 سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ»: وهق إًمٞمف أؿم٤مر أو آٟمٗم٤مً  ذيمره اًمذي أظمر احلدي٨م هٜم٤م ي٠ميت صمؿ آظمره،

 ش.اًمرسم٤م أو يمًٌٝمام أو ومٚمف سمٞمٕم٦م ذم

 اسمـ طمدي٨م ُمًٕمقد، اسمـ طمدي٨م إول احلدي٨م قمغم زي٤مدة وم٤مئدة يٕمٓمٞمٜم٤م احلدي٨م 

 .سم٤مًمٜمٝمل حٍَمِ يُ  ُمًٕمقد

 .أفمـ قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م :ُمداظمٚم٦م

 .ُمًٕمقد اسمـ :اًمِمٞمخ

 .قم٤ٌمس اسمـ قمـ قمٙمرُم٦م قمـ ؾمامك قمـ :ُمداظمٚم٦م

 ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنك» ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمًٕمقد، سمـ اهلل قمٌد قمـ ٓ، :اًمِمٞمخ

 اًمرؾمقل شاًمرسم٤م أو ٝماميمً أو ومٚمف سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ»: هريرة أيب طمدي٨م ،شسمٞمٕم٦م

 أن٧م اًمذي اًمرأي ومٕمغم اًمرسمقي٤مت ُمـ اًمزي٤مدة جيٕمؾ هريرة أيب طمدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف

: ومٞم٘مقل سمًٕمريـ ُمٕمٞمٜم٦م سمْم٤مقم٦م يٕمرض اًمت٤مضمر طمٞمٜمام اًمٕمٚمامء ًمٌٕمض وُمٕمروف ذيمرشمف

 هٜم٤مك ًمٞمس ُم٤مئ٦م قمغم اٟمٗمّمال وم٢مذا ،وقمنمة ُم٤مئ٦م وسم٤مًمت٘مًٞمط سمامئ٦م ٟم٘مداً  اعمًجٚم٦م هذه

 شمريده؟ أن٧م اًمذي هذا ،رء ذم ُم٤م أجْم٤مً  وقمنمة ُم٤مئ٦م قمغم اٟمٗمّمال وإذا ،رء

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمٌٞمع ؾمٞمتح٘مؼ! شمرى ي٤م اجلٝم٤مًم٦م، سم٥ًٌم اًمٜمٝمل ُمٕمٜم٤مه اًمتٕمٚمٞمؾ هذا! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 زاًم٧م اًمثٛمٜملم أطمد قمغم اٟمٗمّمال وم٢مذا ،اًمٜم٘مد صمٛمـ قمغم أو ،إضمؾ أجْم٤مً  اًمزي٤مدة قمغم

  وآؾمتٜم٤ٌمط؟ اًمرأي هق أو ،ٟمص قمٚمٞمٝم٤م ٜم٤م؟شمضم٤مء أجـ ُمـ هٜم٤م اجلٝم٤مًم٦م.. اجلٝم٤مًم٦م

 ..اًمتحريؿ ومٞمٝم٤م اًمٖمرر سمٞمقع.. اًمتحريؿ ومٞمٝم٤م اًمنميٕم٦م ذم اًمٖمرر أبقاب :ُمداظمٚم٦م

 !أؾمت٤مذ ي٤م دةٞمْ طَم  هذه :اًمِمٞمخ
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 يمٞمػ؟ :ُمداظمٚم٦م

 اًمتٕمٚمٞمؾ؟ هذا ضم٤مء أجـ ُمـ: أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ

 .اضمتٝم٤مداً  أم ٟمّم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 .ًمٚمحدي٨م شمٗمًػماً .. .ـمٌٕم٤مً  اضمتٝم٤مداً  ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 .اضمتٝم٤مداً  أم ٟمّم٤مً  شاًمرسم٤م أو ٝماميمً أو: »واحلدي٨م :ُمداظمٚم٦م

 ؟شاًمرسم٤م أو ٝماميمً أو: »طمدي٨م :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .احلدي٨م شمقضمٞمف ذم اًمٙمالم أن أذيمر ُم٤م واهلل :ُمداظمٚم٦م

 شاًمرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف»: احلدي٨م اًمتقضمٞمف، ُمـ دقمؽ: أىمقل! اهلل هداك :ُمداظمٚم٦م

 اضمتٝم٤مدًا؟ أم ٟمّم٤مً  اًمٕمٚم٦م هذه

 احلدي٨م هذا إمم يْمؿ أجْم٤مً  شسمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ»: أطم٤مدي٨م قمٜمدك :ُمداظمٚم٦م

 .يمٙمؾ اعمقوقع ومٝمؿ ٕضمؾ

 احلدي٨م ذم ذيمرت اًمتل اًمرسم٤م يمٚمٛم٦م شاًمرسم٤م أو ٝماميمً أو ومٚمف: »احلدي٨م :ُمداظمٚم٦م

 ٟمّم٤ًم؟ أم اًمٕمٚم٦م هذه اضمتٝم٤مداً 

 .ٟمص ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 .اضمتٝم٤مداً  ىمٚم٧م؟ ُم٤مذا وهٜم٤مك! قمٚمٞمؽ ؾمالم ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ىمٚمٞمالً  اًمِمٞمخ ريحأُ  أردت سمس! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 .اً ظمػم اهلل ضمزاك :اًمِمٞمخ

 ؿمٞمخ؟ ي٤م سم٤مٕضمؾ يٌٞمع شم٤مضمر أن ضمدوُ  ًمق! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 .شمتٕمٌٜمل ٓ ختٚمّمٜمل، أن وم٘مط أريدك أن :اًمِمٞمخ
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 ..أقمغم سمًٕمر يٌٞمع وهق وم٘مط سم٤مٕضمؾ يٌٞمع اًمذي اًمت٤مضمر وضمد ًمق :ُمداظمٚم٦م

 قمغم آضمتٝم٤مد ىمدُم٧م ومٙمٞمػ إومم، اًمٜم٘مٓم٦م ُمـ اٟمتٝمٞمٜم٤م ُم٤م :اًمِمٞمخ ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 اًمٜمص؟

 اعم٠ًمخ٦م شمقضمٞمف: أىمقل وًمٙمـ اًمٜمص قمغم آضمتٝم٤مد اهلل ؿم٤مء إن ىمدم ُم٤م ٓ :ُمداظمٚم٦م

 ذم اخلالف ـمرف ُمـ ؿمٞمئ٤مً  أذيمر أن٤م طم٤مًمٞم٤ًم، حييين ُم٤م احلدي٨م شمقضمٞمف أو يمٙمؾ

 .طم٤مًمٞم٤مً  أذيمره اًمذي هق ذيمرشمف واًمذي اًم٘مْمٞم٦م،

ٌْٜم٤َم َأن٤َّم َوًَمقْ ﴿ أنٗمًٜم٤م قمغم ٟمْمٞمؼ أن ٟمريد ٓ ٟمحـ اًم١ًمال! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  يَمَت

ُٙمؿْ  اىْمُتُٚمقا  َأنِ  ًَ ـْ  اظْمُرضُمقا  َأوِ  َأنُٗم َّٓ  وَمَٕمُٚمقهُ  َُم٤م ِدَي٤مِريُمؿْ  ُِم  أي[ 11:اًمٜم٤ًمء﴾ ]ُِمٜمُْٝمؿْ  ىَمٚمِٞمٌؾ  إِ

 اًمزي٤مدة؟ سمثٛمـ أو اًمٜم٘مد سمثٛمـ شم٘مًٞمٓم٤مً  ٟم٘مداً  يٌٞمع أن! ذقم٤مً  أومْمؾ اًمٌٞمٕمتلم

 أومْمؾ؟ أُّيام :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 .ُم٠مضمقر اًم٘مرض ص٤مطم٥م أن ؿمؽ ٓ ،اًم٘مرض :ُمداظمٚم٦م

 أخًٜم٦م قمغم ومْمالً  اًمٕمٚمامء أخًٜم٦م قمغم اًمٞمقم ىم٤مئؿ اًمتقضمٞمف هذا هؾ! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 اًمتج٤مر؟

 .سمحت٦م ُم٤مدي٦م اًمزُمـ هذا ذم إوو٤مع.. هذا ذم اًمزُمـ اًمٜم٤مدر، إٓ ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 اًمروطمٞم٤مت أو اح٤مدي٤مت يمٗم٦م يرضمحقا  أن طمٞمٜمذاك اًمٕمٚمامء واضم٥م هق ومام :اًمِمٞمخ

 .ي٘مقًمقن يمام

 ..ًمٙمـ! ـمٞم٥م أُمر: يٕمٜمل ًمٚمٛمًتح٥م اًمٜم٤مس شمقضمٞمف :ُمداظمٚم٦م

 .اًم٘مٚمقب إًمٞمف شمٓمٛمئـ اًمذي وهق :ُمداظمٚم٦م

 ..آظمر أُمر عمًتح٥مسم٤م اًمٜم٤مس إًمزام :ُمداظمٚم٦م

 ؾمٕمر ُمـ أرومع وهق إضمؾ ذم واطمد سمًٕمر يٌٞمع اًمذي اًمت٤مضمر صمؿ ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمف؟ آقمؽماض يٛمٙمـ هؾ اًمًقق
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ٟمٜم٤م ًمٌٕمض ىمٚمٜم٤م ٟمحـ :اًمِمٞمخ  سمٚمٖمٜم٤م.. ًمٜم٤م شمّمحح أن اًمٌٚمد اسمـ وأن٧م سمٚمٖمٜم٤م إظمقا

 إٟمام سمًٕمريـ يٌٞمع أن ًمٚمِمخص جيقز ٓ أنف سمٚمٖمف قمٜمدُم٤م قمٜمديمؿ اًمٙم٤ٌمر اًمتج٤مر أطمد أن

 اصمٜملم سم٤مًمت٘مًٞمط أخػ قمنميـ ىمٞمٛمتٝم٤م اًمتل اًمًٞم٤مرة ُمثالً  يٌٞمع يم٤من ومٝمق ،واطمد سمًٕمر

 أن جيقز ٓ أنف -ٟم٤مىمّم٤مً  يم٤من ؾمٛمٕمف أن وئمٝمر- ؾمٛمع ومٚمام وقمنميـ، مخ٦ًم وقمنميـ

 يم٤من: ىمٚم٧م وم٠من٤م وقمنميـ، اصمٜملم اًمٕمنميـ سمدل ًمٚمجٛمٞمع اًمًٕمر ضمٕمؾ ومٝمق سمًٕمريـ يٌٞمع

 طم٤مومظ أنف أؾم٤مس قمغم يمٚمٝمؿ اًمزسم٤مئـ ئمٚمؿ أن أصٌح اًمزسم٤مئـ ٟمّمػ ئمٚمؿ ىمٌؾ ُمـ

 !شمّمؾ اقمٙمس أظمل ي٤م اًمقاطمد، اًمًٕمر قمغم

 افـؼد شعر بـػس افتؼسقط ببقع فؾتجور كصقحي

 ؟[اًمٜم٘مد ؾمٕمر قمغم زي٤مدة ُمع وم٘مط سم٤مٔضمؾ اًمٌٞمع] :ُمداظمٚم٦م

 ويمٜم٧م ٟم٘مدًا، ديٜم٤مر مخًامئ٦م سمٛمثالً  اح٤ميمٞمٜم٦م ُمـ ٤مً ٟمققم شمٌٞمع يمٜم٧م ُمثالً  أن٧م :اًمِمٞمخ

 .ُمثالً  سمًتامئ٦م سم٤مًمت٘مًٞمط شمٌٞمٕمف

 صح؟ وشم٘مري٥م، متثٞمؾ هق إٟمام ،واىمع متثؾ ٓ إرىم٤مم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 هذه ًمٙمـ سم٤مًمت٘مًٞمط، وم٘مط اًمٌٞمع ومجٕمٚم٧م ُمثالً  اعمقوقع، ىمٚم٧ٌم وم٠من٧م :اًمِمٞمخ

 ؿٔمٚمشم ىمٌؾ ُمـ يمٜم٧م ؾمتامئ٦م، سم٤مًمت٘مًٞمط ٟم٘مداً  شمٌٞمٕمف ست ،ٟم٘مداً  سمخٛمًامئ٦م شمٌٞمٕمف يمٜم٧م

 شمٔمٚمؿ هال ست ،زي٤مدة ُم٤مئ٦م ُمٜمٝمؿ شم٠مظمذ ،سم٤مًمت٘مًٞمط ُمٜمؽ يِمؽموا اًمذي زسم٤مئٜمؽ ٟمص

 ..سم٤مًمت٘مًٞمط أو سم٤مًمٜم٘مد ُمٜمؽ يِمؽمي اًمذي ؾمقاء اًمزسم٤مئـ، يمؾ

 اًمًٞم٤مرات، يٌٞمع يمٌػم شم٤مضمر وُمـ اًمٙمقي٧م، ذم وىمع وىمع، ًمؽ أطمٙمٞمف أن٤م واًمذي 

 ضمٕمؾ ًمذًمؽ جيقز: ُم٤م سمًٕمر واًمت٘مًٞمط سمًٕمر ٟم٘مد سمٞمع أنف ومٝمؿ ٕنف :سم٤مًمٜم٘مد يٌٞمع ؾٓمَّ سمَ 

 قمكم؟ ومٝمٛم٧م وًمٚمت٘مًٞمط، ًمٚمٜم٘مد اًمت٘مًٞمط ؾمٕمر ًمٙمـ واطمد، اًمًٕمر

 مخًامئ٦م شمٌٞمع يمٜم٧م ،إول ُمث٤مًمٜم٤م ذم وضمؾ قمز اهلل شمت٘مل أن أردت إذا أن٧م أُم٤م

 احلالل، اًمٌٞمع هق هذا وشم٘مًٞمٓم٤ًم، ٟم٘مداً  مخًامئ٦م شمٌٞمع ست ،سم٤مًمت٘مًٞمط وؾمتامئ٦م ٟم٘مداً 
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ٟمٜم٤م أىمقل أن٤م ومرص٦م وهذه ذقم٤ًم، جيقز اًمذي وهذا  ص٤محللم يم٤مٟمقا  ُمٝمام اًمتج٤مر إلظمقا

 اًمقاىمع ذم ومٕمٜمدك سمتج٤مرهتؿ اٟمِمٖم٤مهلؿ سم٥ًٌم اًمٕم٤معملم، ًمرب أت٘مٞم٤مء يم٤مٟمقا  وُمٝمام

 ٓ؟ أو صح. اهلل ذيمر قمـ اًمٖم٤مومٚملم ُمـ يٕمتؼمون

 طم٤مًمف؟ هق ُم٤م اجل٤مُمع، ذم يّمكم ويذه٥م إذان يًٛمع اًمذي ضمداً  ُمٜمٝمؿ واًم٘مٚمٞمؾ

 .ه٤مه يالطم٘مقه، زسم٤مئٜمف

 سمخٛمًامئ٦م ٟم٘مداً  شمٌٞمٕمٝم٤م يمٜم٧م اًمتل احل٤مضم٦م شمٌٞمع أن ًمؽ ذيمرهت٤م اًمتل اًمّمقرة ومٌٝمذه

 اًمذيـ اًمٕم٤مسمديـ ؾمٌ٘م٧م أن٧م ُمٕمٜم٤مه وشم٘مًٞمٓم٤ًم، ٟم٘مداً  سمخٛمًامئ٦م شمٌٞمع ؾمتامئ٦م وشم٘مًٞمط

 ح٤مذا؟ اهلل، ًمٕم٤ٌمدة ُمتٗمرهملم

 ذيمرت أن٧م اهلل، اشم٘مٞم٧م أن٧م اًمت٘مًٞمط سمٞمع ضمػماٟمؽ يٌٞمع مم٤م سم٠مىمؾ سمٕم٧م ح٤م :أوًٓ 

 اًمٜمقاطمل قمـ ومْمالً  اًمٌٞمع ُمـ اًمّمقرة هذه ذم اهلل ذيمر قمـ هم٤مومٚمقن وأوئلؽ اهلل،

 .رء هذا. إظمرى

: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل: -يٕمٚمٛمقن يم٤مٟمقا  ًمق ضمداً  ُمٝمؿ وهذا- افثوين افقء

 أىمرو٧م أن٧م إذا: سمٛمٕمٜمك شدرهؿ صدىم٦م درمهلم ىمرض: ىم٦مصد ي٤ًموي ىمرولم»

 أن اًمت٤مضمر سم٘مك شمّمقر ضمٞمٌؽ، ُمـ ظمرضمقا  سمامئ٦م شمّمدىم٧م يم٠منؽ ديٜم٤مر ُم٤مئتل رضمالً 

 اً أضمقر يٙمًٌقا  هؿ واًمٜم٤مزل اًمٓم٤مًمع اعمٜمِم٤مر ُمثؾ: ؾمقري٤م اًمٚمٖم٦م قمغم أن٤م أىمقل ُم٤م ُمثؾ

 سمٌٞمٕمقا  ؿْ قمَ  اًمٜم٤مس اًمٓمامقم٦م، ٟمٗمًف مج٤مح يٙمٌح ؾمقى ،إـمالىم٤مً  سمخ٤ًمرة حيس ُم٤م سمدون

.. اًمٗم٘مػم شم٤ًمقمد أن٧م ٓ، أن٧م اًمٌٜمقك، ُمثؾ قمنمة مخ٦ًم سم٤مح٤مئ٦م زي٤مدة اًمت٘مًٞمط ُم٘م٤مسمؾ

 اعم٤ًمء إمم اًمّم٤ٌمح ُمٜمذ سمؽ وإذا اًمٜم٘مد، سمًٕمر سم٤مًمت٘مًٞمط وشمٌٞمٕمف اعمحت٤مج شم٤ًمقمد

 .شمِمٕمر ٓ وأن٧م احلًٜم٤مت ُمـ اعم١مًمٗم٦م إًمقف ايمت٧ًٌم

 سمتٍمف (11: 58: 55/ 817/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادرابحي ببقع افتؼسقط بقع تسؿقي

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اعمراسمح٦م هل ُم٤م: اعمٚم٘مل



 71   اًمت٘مًٞمط   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أن واوح أُمره٤م أظمل ي٤م اعمراسمح٦م طم٤مضم٦م، اًمرضمؾ يِمؽمي أن اعمراسمح٦م :اًمِمٞمخ

 هذا وًمٞمس ٔظمر، سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٕمٞمٜم٤مً  ؿمٞمئ٤مً  يرسمح أن وشمِمؽمط ،سمًٕمر طم٤مضم٦م اًمرضمؾ يِمؽمي

  شمٕمرومقن هؾ اًمت٘مًٞمط، سمٌٞمع اًمٞمقم يًٛمك سمام قمالىم٦م ًمف أظمر هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمرسمح

 اًمت٘مًٞمط؟ سمٌٞمع يًٛمك سمٞمٕم٤مً  قمٜمديمؿ

 ...اًمًقدان ذم اًمٌٜمقك ذم ٟمٔم٤مم يٜم٤مدًم يقضمد ٟمحـ: اعمٚم٘مل

 .ٓمؾشمُ  وٓ اًم١ًمال قمـ أضم٥م اًم١ًمال، قمـ ومٞمؽ اهلل سم٤مرك أضم٥م :اًمِمٞمخ

 .شمزيده إول إول سمداي٦م هق كماًمِ  اًمت٘مًٞمط سمٞمع أنف ٟمٕمرف يٕمٜمل قمٜمدٟم٤م، ُم٤م: اعمٚم٘مل

 إمم سم٤مقمقا  إذا  أهنؿ :اًم٘مديؿ اًمٗم٘مٝمل سم٤مًمتٕمٌػم يٕمٜمل اًمت٘مًٞمط، سمٞمع هق هذا :اًمِمٞمخ

 قمٜمدك؟ هذا ُمٗمٝمقم إضمؾ، ُم٘م٤مسمؾ صمٛمٜم٤مً  أو٤مومقا  أضمؾ

 .ُمٗمٝمقم قمٜمدي: اعمٚم٘مل

 هذه أبٞمٕمؽ  اًمٞمقم، اًمٌالد هذه ذم اًمت٘مًٞمط سمٌٞمع يًٛمك اًمذي هذا ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 يًٛمٞمٝم٤م اًمزي٤مدة هذه سم٤مًمت٘مًٞمط، أو سم٤مًمديـ، ٟمًٞمئ٦م، وسمٙمذا وسمٙمذا ٟم٘مدًا، سمٙمذا احل٤مضم٦م

 هٜم٤م؟ إمم ُمٗمٝمقم ُمراسمح٦م، سمٕمْمٝمؿ

 ..ذم اعمراسمح٦م هذا يقضمد ٟمحـ ًمٙمٜمٜم٤م ُمٗمٝمقم،: اعمٚم٘مل

 ..أطمٙمل أن٤م ،ُّيديؽ اهلل أظمل ي٤م اؾمٛمع :اًمِمٞمخ

 . ؿمٞمخ ي٤م اًم١ًمال سمداي٦م هذا اًمت٤مزم اًم١ًمال قمٜمدي: اعمٚم٘مل

 وم٤مظمتٍم ؾم٠مختؽ وم٢مذا اإلضم٤مسم٦م، ُمـ اٟمتٝمك ح٤م ُّيديؽ، اهلل ؿمٞمخ ي٤م اؾمٛمع :اًمِمٞمخ

 .اًم١ًمال هذا ُمثالً  أؾم٠مخؽ ،قمكمّ  شمٗمٝمؿ أنؽ أؾمتقصمؼ وم٠من٤م اإلضم٤مسم٦م، ذم

 نإ: سمٕمْمٝمؿ أي: وىم٤مًمقا  إضمؾ، سمٞمع وهق اًمت٘مًٞمط سمٞمع هق ُم٤م قمروم٧م: وم٠مىمقل

 اعمراسمح٦م، سمٞمع: اًمٞمقم سمٕمْمٝمؿ ًٛمٞمفيُ  اًمت٘مًٞمط سمٞمع اًمٌٞمع، ُمـ اًمٜمقع هذا صمٛمٜم٤ًم، ًمألضمؾ

 سمٖمػم يًٛمقهن٤م» اًمّمحٞمح٦م ٤مدي٨مإطم سمٕمض ذم -اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف سم٤مب ُمـ وهذا
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 اعمًٚمؿ يمؾ اًمٞمقم، عمًٚمٛملما سم٠من ٕمٚمؿشم وًمٕمٚمؽ سم٤معمراسمح٦م، اًمرسم٤م يًٛمقن أي. شاؾمٛمٝم٤م

 احل٘مٞم٘م٦م؟ هذه شمٕمٚمؿ سم٤مًمٗم٤مئدة، اًمرسم٤م يًٛمقن ،هؿ ُم٤م وىمٚمٞمؾ ،اهلل قمّمؿ ُمـ إٓ

 .ٟمٕمؿ: اعمٚم٘مل

 سمٖمػم اعمحرُم٦م إؿمٞم٤مء قنًٛمُّ يُ  اًمٞمقم، اعمًٚمٛمقن سمف صٞم٥مأُ  ُم٤م هذا ه٤مه، :اًمِمٞمخ

 قمـ إي٤مهؿ فومِ وَسْ  اإلٟم٤ًمن، ًمٌٜمل اًمِمٞمٓم٤من وؾمقؾم٦م ُمـ وذًمؽ اًمنمقمٞم٦م، ٝم٤مئأؾمام

 .اًمرمحـ ـم٤مقم٦م

 أؿمد اًمرضمؾ ي٠ميمٚمف رسم٤م درهؿ» قمٜمف -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ي٘مقل اًمذي وم٤مًمرسم٤م

 اًمزي٤مدة شمًٛمٞم٦م اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ سم٤مًمٗم٤مئدة، يًٛمقهن٤م ،شزٟمٞم٦م وصمالصملم ؾم٧م   ُمـ اهلل قمٜمد

 داود أيب ؾمٜمـ ذم اعمٕمروف احلدي٨م ذم ٤مرسمً  ؾمامه واًمرؾمقل ،سم٤معمراسمح٦م إضمؾ ُم٘م٤مسمؾ

 ُمـ ،شاًمرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ»: ىم٤مل أنف: ط- اًمٜمٌل قمـ وهمػمه

 ٟمًٞمئ٦م، وسمٙمذا ٟم٘مدًا، سمٙمذا احل٤مضم٦م هذه أبٞمٕمؽ: ًمٚمِم٤مري ىم٤مل أي: سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع

 ومٝمق -اًمًالم قمٚمٞمف- ىم٤مل إيمثر اًمثٛمـ أظمذ وإذا احلالل، ومٝمق إىمؾ اًمثٛمـ أظمذ وم٢مذا

 هذا سم٤معمراسمح٦م، اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك سمٕمض يًٛمٞمف اًمت٘مًٞمط، سمٌٞمع اًمٞمقم يًٛمقٟمف هذا رسم٤م،

 مخ٦ًم، سم٤مح٤مئ٦م شمرسمحٜمل أن قمغم طم٤مضم٦م ًمؽ أؿمؽمي أن٤م وإٟمام رء، ذم اعمراسمح٦م ُمـ ًمٞمس

 سم٤مح٤مئ٦م وأرسمح سمامئ٦م ٟم٘مداً  أؿمؽمي أن٤م وإٟمام طمظ، أو ٟمّمٞم٥م إضمؾ ًمٌٞمع هٜم٤م وًمٞمس

 .زٓل طمالل رسمح هذه اخلٛم٦ًم ومخ٦ًم، ُم٤مئ٦م شمٜم٘مدين وأن٧م مخ٦ًم،

 ًمؽ؟ ووح ًمٕمٚمف اعمراسمح٦م، ًمٌٞمع سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقاب هق هذا

 .ؿمٞمخ ي٤م إزم ووح: اعمٚم٘مل

  (11: 15: 57/   179/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 افتؼسقط؟ بقع يبقح هؾ ؾؼط أجؾ بسعر افبقع

 ذم رضمؾ قمٜمدٟم٤م ،وآضمالً  اً ٟم٘مد يم٤من إذا ومٞمف اًمٜمٝمل ،أضمؾ ًمٌٞمع سم٤مًمٜم٦ًٌم: اعمٚم٘مل

 هذا ذم داظمؾ هذا ومٝمؾ اًمًٚمٕم٦م، صمٛمـ ويزيد ٟم٘مدًا، يٌٞمع ٓ وم٘مط، آضمؾ سمٞمع يٌٞمع اًمٞمٛمـ

 ؟ٟم٘مد يٌٞمع ٓ سم٠منف قمٚمامً  اًمٜمص،

 أن أظمِمك ٕين ٟمجٞمٌؽ: أن ٟمًتٓمٞمع ح٤مذا؟ ضمقاب ٟمٕمرف أن سمٕمد ح٤مذا؟ :اًمِمٞمخ

 .يمٙمقيتٜم٤م يٛمٜمٞمٙمؿ يٙمقن

 .اًمٙمقيتل [ُمـ]: اعمٚم٘مل

 ومٚمام اًمت٘مًٞمط، وؾمٕمر اًمٜم٘مد ؾمٕمر سمًٕمريـ، يٌٞمع يم٤من ومٕمؾ، ُم٤مذا شمٕمرف :اًمِمٞمخ

 ي٠مظمذ أن جيقز ٓ وأنف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم قمـ -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل قمـ اًمٜمٝمل سمٚمٖمف

 يمٚمف اًمٌٞمع ومجٕمؾ اًمًٕمر وطمد ومٝمق ؾمٕمريـ، ذم يّمػم رح ٕنف اًمت٘مًٞمط: ُم٘م٤مسمؾ زي٤مدة

 .اًم٘مًٞمط سمًٕمر ًمٙمـ ٟم٘مدي٤ًم، سمٞمٕم٤مً  ص٤مطمٌؽ، قمـ شم٘مقل يمام

 .آضمؾ يٌٞمع هق ٓ :ُمداظمٚم٦م

 ومٝمٛم٧م؟ هؾ :اًمِمٞمخ

 .ٓ: اعمٚم٘مل

 أي وآضمالً  ديٜم٤مر، سمامئ٦م ٟم٘مداً  اًمتج٤مر أطمد يٌٞمٕمٝم٤م اعمًجٚم٦م هذه آه، :اًمِمٞمخ

 وخٛم٦م، ؾمٞم٤مرات ويم٤مًم٦م قمٜمده اًمت٤مضمر هذا وقمنميـ، ُم٤مئ٦م اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام سم٤مًمت٘مًٞمط

 ُمثالً  صمٛمٜمٝم٤م اًمتل اًمًٞم٤مرة سمًٕمريـ، يٌٞمع ومٙم٤من ،هذه اعمِمٙمٚم٦م ىمٌؾ اًمٙمقي٧م سمتٕمرف

 ص٤مر ومٝمق ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م ؾمٜم٦م إمم سم٤مًمت٘مًٞمط وقمنميـ سمخٛم٦ًم يٌٞمٕمٝم٤م ٟم٘مداً  أخػ قمنميـ

 هٜم٤م إمم وقمنميـ، سمخٛم٦ًم يٌٞمٕمٝم٤م ص٤مر سمٕمنميـ ٟم٘مداً  يٌٞمٕمٝم٤م يم٤من ه٤مًمكم اًمًٞم٤مرة يٌٞمع

 واًمٜمّمػ اًمٕمنميـ، سمًٕمر يِمؽمون يم٤مٟمقا  اًمزسم٤مئـ ٟمّمػ زسم٤مئـ، ًمف ُمثالً  ومٝمق. ووح

 وقمنميـ، سمخٛم٦ًم سمٞمِمؽموا أن يمٚمٝمؿ اًمزسم٤مئـ ص٤مروا وقمنميـ، مخ٦ًم سمًٕمر أظمر

 أن؟ واوح. اًمٙمؾ ئمٚمؿ ص٤مر اًمٜمّمػ ئمٚمؿ يم٤من ومٝمق
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  .قمٜمدٟم٤م اًمذي يٌٞمع ٓ هق: اعمٚم٘مل

 اًمّمقرة؟ ًمؽ ووح :اًمِمٞمخ

  ووح٧م: اعمٚم٘مل

 ؾمٕمر اًمٜم٘مد سمًٕمر يٌٞمع ٓ ح٤مذا ،إخ هذا ُمـ ٟمٗمٝمؿ أن ٟمريد أن ٟمحـ :اًمِمٞمخ

  ؟اًمت٘مًٞمط سمًٕمر يٌٞمع ٓ ح٤مذا ؟اًمٜم٘مد سمٌٞمع اًمٌٞمع دطمَّ وَ  ح٤مذا ؟اًمت٘مًٞمط

 ٟمٕمرف أن ٟمريد وإٓ فمٚمؿ، قمغم فمٚمامً  زاد وم٘مد ،اًمٙمقيتل ومٕمؾ يمام حت٤مؿمٞم٤مً  هق يم٤من إن

 اًمّمالة قمٚمٞمف- ىم٤مل يمام اًمتج٤مر إن: أىمقل اًمٌٞمع هذا قمـ أتٙمٚمؿ طمٞمٜمام أن٤م ٕنٜمل :ح٤مذا

 وُمـ ضمقرهؿ ُمـ اًمتج٤مر ه١مٓء ،وصدق سمر ُمـ إٓ شاًمٗمج٤مر هؿ»: -واًمًالم

 ٟم٘مداً  اًمًٕمر جيد ٓ اًمذي قمغم ومٞمزيدون اعمحت٤مج طم٤مضم٦م يًتٖمٚمقن أهنؿ ومجقرهؿ

 ؿوم٢مهن اًمٗمج٤مر، اًمتج٤مر ُمـ اعمًتثٜمٞملم ُمـ يم٤مٟمقا  ًمق ه١مٓء آضماًل، اًمقوم٤مء ذم قمٚمٞمف يزيدون

 وص٤مئؿ اًمٚمٞمؾ ىم٤مئؿ ُمـ أيمثر اهلل قمٜمد واًمثقاب إضمر ُمـ ومػمسمحقن دم٤مرهتؿ يًتٖمٚمقن

 اًمٚمٞمؾ ىم٤مئؿ صمقاب ُمـ أيمثر -وضمؾ قمز- اهلل قمٜمد يٙمًٌقن يم٤مٟمقا  أؾمٛمٕم٧م؟ اًمٜمٝم٤مر،

: اًمث٤مسمت٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم -ط- اًمرؾمقل ي٘مقل ذًمؽ؟ يمٞمػ اًمٜمٝم٤مر، وص٤مئؿ

 أىمرو٧م إذا أن٧م: أي شدرهؿ صدىم٦م درمهلم ىمرض» شدرهؿ صدىم٦م درمهلم ىمرض»

 ص٤مطمٌؽ أىمرو٧م وم٢مذا اهلل، ًمقضمف سمدرهؿ شمّمدىم٧م يم٠منؽ درمهلم اعمًٚمؿ أظم٤مك

 .وم٘مس ذًمؽ وقمغم مخًلم، سمـ شمّمدىم٧م يم٠منؽ ديٜم٤مر 711 اعمًٚمؿ

 سمًٕمر ًمٞمس ًمٙمـ اًمٜم٘مد، ؾمٕمر هق واطمد سمًٕمر سمٞمٕم٦م سم٤مع يمٚمام اًمت٤مضمر هذا أن 

 سمٕمنمة يٌٞمع اًمت٤مضمر هذا ٕنف ُمْم٤مقمٗم٦م، أوٕم٤مف رسمح ومٙمٚمام ه٤مه، اٟمتٌف سم٤مًمٙمقيتل اًمٜم٘مد

 سمٕمنمة شمّمدق يم٠منف أخػ، قمنميـ ًمٚمًٞم٤مرة اًمِم٤مري أىمرض وم٢مذا أخػ، سمٕمنميـ ،آٓف

 ذم ضم٤مء اًمذي اعمقت ويمراهٞم٦م اًمدٟمٞم٤م طم٥م ًمٙمٜمٝمؿ ضمدًا، راسمح٦م دم٤مرة أيمؼم، اهلل آٓف،

 اعمجتٛمع ذم اًمٞمقم اًم٘م٤مئٛم٦م إُمراض قمٚم٦م هق مجٞمٕم٤مً  ًمديٙمؿ اعمٕمروف احلدي٨م

 وشمريمتؿ سم٤مًمزرع، وروٞمتؿ اًمٌ٘مر، أذٟم٤مب وأظمذشمؿ سم٤مًمٕمٞمٜم٦م، شم٤ٌميٕمتؿ إذا» اإلؾمالُمل،

 ش.ديٜمٙمؿ إمم شمرضمٕمقا  طمتك قمٜمٙمؿ يٜمزقمف ٓ ذًٓ  قمٚمٞمٙمؿ اهلل ؾمٚمط اهلل: ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد
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 شىمّمٕمتٝم٤م إمم إيمٚم٦م شمتداقمك يمام إُمؿ قمٚمٞمٙمؿ ؾمتتداقمك»: أظمر واحلدي٨م

 يمٖمث٤مء همث٤مء وًمٙمٜمٙمؿ يمثػم، يقُمئذٍ  أنتؿ ٓ»: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م ٟمحـ ىمٚم٦م أُمـ: ىم٤مًمقا 

: ىم٤مًمقا  شاًمقهـ ىمٚمقسمٙمؿ ذم وًمٞم٘مذومـ قمدويمؿ، صدور ُمـ اًمره٦ٌم اهلل وًمٞمٜمزقمـ اًمًٞمؾ،

 طم٥م اًمدٟمٞم٤م طم٥م وم٢مذاً  ،شاعمقت ويمراهٞم٦م اًمدٟمٞم٤م طم٥م»: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م اًمقهـ وُم٤م

 اهلل قمّمؿ ُمـ إٓ اعمًٚمٛملم دم٤مر أهمٚم٥م قمغم أن اعمًٞمٓمر هق ضم٤مء ـمريؼ أي ُمـ اح٤مل

 رسمح وهق اًمت٘مًٞمط سمًٕمر يٌٞمع ٓ ح٤مذا قمرومٜم٤م ُم٤م قمٜمديمؿ اًمت٤مضمر هذا وم٢مذاً  هؿ، ُم٤م وىمٚمٞمؾ

 ًمف؟

 ....يِمؽمي هق: اعمٚم٘مل

 أجش؟ هق :اًمِمٞمخ

 ُم٤مئ٦م اًمًقق ذم ؾمٕمره٤م ُمثالً  اًمًٞم٤مرة اًمًٚمٕم٦م يِمؽمي ُمثالً  سمآضمؾ يِمؽمي: اعمٚم٘مل

 واًمٕمنميـ اح٤مئ٦م هذه أؿمٝمر صمالصم٦م عمدة أخػ وقمنميـ سمامئ٦م يِمؽمُّي٤م ومٝمق يٛمٜمل، أخػ

 صقرة طمٙمؿ ومام وقمنميـ، ُم٤مئ٦م يم٤مُمٚم٦م يٕمٜمل يٕمٓمٞمٝم٤م اعمدة هذه شمٜمتٝمل أن ومٌٕمد أخػ،

 اًمٌٞمع؟ هذا

 ..ؾمقاء هق ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .يٌٞمع ُم٤م يِمؽمي هق: اعمٚم٘مل

 وُمقيمٚمف، اًمرسم٤م، آيمؾ اهلل اهلل ًمٕمـ» أظمل، ي٤م اًمِم٤مري أو اًم٤ٌميع ؾمقاء :اًمِمٞمخ

 .شوؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف،

 .رسم٤م يٕمٜمل: اعمٚم٘مل

 .سمٕمض ُمع سمٕمْمف ُمؽماسمط اإلؾمالُمل اعمجتٛمع. جيقز ُم٤م :اًمِمٞمخ

  (11: 13: 51/ 171/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 افتؼسقط بقع

 سمٞمع اعم٘مّمقد أن وٛمٜم٤مً  ومٛمٕمروف ،شم٘مًٞمط سمٞمع قمـ اًم١ًمال ي٠ميت طمٞمٜمام :اًمِمٞمخ

 .احل٤مض اًمٕمٍم اصٓمالح هق هذا اًمٜم٘مد سمٞمع قمـ اًمثٛمـ ذم سمزي٤مدة اًمت٘مًٞمط

 صحٞمح اًم٘مديؿ ُمٜمذ ظمالف ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه : ومٜم٘مقل ،اجلقاب ي٠ميت ذًمؽ وقمغم 

 ُمٕمرووم٤مً  يم٤من ًمٙمـ ،اًمت٘مًٞمط سمٌٞمع شمًٛمك ٕم٦مٞمْ سمَ  اًمتج٤مر قمٜمد ُمٕمروف ىمٌؾ ُمـ يٙمـ مل

 أن واعم٘مّمقد شسمٞمٕمتلم ذم اًمٌٞمع» اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ذيمره ضم٤مء ُم٤م قمٜمدهؿ

 .اًمديـ صمٛمـ وهق ،أيمثر :وأظمر ،اًمٜم٘مد صمٛمـ  ،إىمؾ :أطمدمه٤م ،سمثٛمٜملم يٌٞمع

 اًمٌٞمع ومٝمذا ،سم٤مًمٙمٛم٤ٌمًمٞم٤مت يًٛمك ُم٤م سمٛم٘م٤مسمؾ ٤مرص ،شم٘مًٞمط ص٤مر ،ؿٔمِ ٟمُ  أن اًمديـ 

 ؿمؽ ٓ هذا ،اًمت٘مًٞمط سمٌٞمع اًمٞمقم رفوقمُ  ،سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم اًمنمع قمرف ذم اؾمٛمف اًمذي

 .سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم ذم اًم٘مديؿ ُمٜمذ ظمالف ومٞمٝم٤م وىمع اعم٠ًمخ٦م يم٤مٟم٧م وإن ،سمٞمٕمف جيقز ٓ أنف

 ضم٤مء ،اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٌٞمٕم٦م ،اًمٞمقم اعمٕمروف اًمت٘مًٞمط سمٞمع هق سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم اًمٜمتٞمج٦م ًمٙمـ 

 اهلل قمٌد قمـ طمرب اسمـ ؾمامك رواي٦م ُمـ أو طمدي٨م ُمـ اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد ذم

 ىمٞمؾ ،شسمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ ط اهلل رؾمقل هنك» :ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ

 أن :ىم٤مل ؟سمٞمٕم٦م ذم ٕمتلمٞمسم ُم٤م أو سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمت٤من وُم٤م :طمرب سمـ ؾمامك احلدي٨م ًمراوي

 .ٟمًٞمئ٦م ويمذا ويمذا ،ٟم٘مداً  سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ شم٘مقل

 ،وقمنمة سمامئ٦م سم٤مًمت٘مًٞمط ،سمامئ٦م يم٤مش هٜم٤م ي٘مقًمقن يمام ،ٟم٘مداً  اًمت٘مًٞمط سمٞمع هق هذا 

 راوي ومن يمام ،سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمت٤من هق هذا ،اعمدة طم٥ًم وقمغم ،وقمنميـ سمامئ٦م ىمٞمؾ وىمد

 .قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـا قمـ احلدي٨م

 ُم٘م٤مسمؾ اًم٤ٌمئع ي٠مظمذه٤م اًمتل اًمزي٤مدة أن ويقوح ومٞم٘مقل آظمر طمدي٨م ضم٤مء صمؿ 

 أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ،رسم٤م هل اًمت٘مًٞمط

 شم٠مظمذ أن ًمؽ ًمٞمس ًمٚمت٤مضمر وي٘مقل ،اًمزي٤مدة ويٌٓمؾ اًمٌٞمع يّمحح احلدي٨م هذا شاًمرسم٤م أو

 اجلقاب هذا ،اًمرسم٤م أظمذت وم٘مد اًمٜم٘مد صمٛمـ قمغم زي٤مدة أظمذت وم٢من ،اًمٜم٘مد صمٛمـ إٓ

 ذم ضمداً  يمثػمة شم٤ًمضمٞمؾ هٜم٤مك ٟمٗم٤مً آ ىمٚمٜم٤م يمام ًمٙمـ ،اًمتٓمقيؾ يتحٛمؾ وإُمر ،سم٤مظمتّم٤مر
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 .خ٦م٠ماعمً هذه

  (11:  59: 57/   513/  واًمٜمقر اهلدى) 

  افتؼسقط بقع

 سمًٕمريـ، اًمًٚمٕم٦م شم٤ٌمع أن ٟمٔم٤مم قمٜمدٟم٤م: يٕمٜمل سمًٕمريـ، اًمًٚمٕم٦م شم٤ٌمع: اًم١ًمال

 سم٤مًم٘مًط؟ أظمر و ٟم٘مداً  أطمدمه٤م

ؾمػ ُمع اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل يِمٛمؾ سمالء هذا :اًمِمٞمخ ٍٕ  أنف وُمع احل٤مض، اًمٕمٍم ذم ا

 .اإلؾمالم سمالد وذم اًمزُم٤من ىمديؿ ذم شمٕم٤مـمٞمف ُمٕمرووم٤مً  يٙمـ مل ٟمٔم٤مم

 شُمـجٞمز اًمٞمقم، اعمُـتٌَّٕم٦م اعمذاه٥م ًمٌٕمض إىمقال سمٕمض هٜم٤مك يقضمد إؾمػ ومٛمع 

 .إضمؾ وصمٛمـ اًمٜم٘مد صمٛمـ سمثٛمٜملم، اًمقاطمدة اًمًٚمٕم٦م سمٞمع

 اًمزي٤مدة أن شمٕمتؼم أظمرى أىمقال وهٜم٤مك صمٛمٜم٤ًم، ًمألضمؾ إن: ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ إن طمتك 

 .أظمذه٤م جيقز ٓ رسم٤م، اًمزي٤مدة هذه اًمٜم٘مد سمٞمع قمغم وزي٤مدة إضمؾ، ُم٘م٤مسمؾ هذه

 هذا سم٠من اىمتٜم٤مقم٤ًم: أزداد أزال وٓ ُم٘متٜمٕم٤مً  يمٜم٧م ضمداً  وـمقيٚم٦م ـمقيٚم٦م ؾمٜملم ُمـ وأن٤م 

 : اصمٜملم ًمًٌٌلم طم٘مٞم٘م٦م رسم٤م هق رسم٤م، اًمت٘مًٞمط ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة أن وهق أٓ إظمػم اًم٘مقل

 .رسم٤م هل اًمزي٤مدة هذه أن قمغم ط ىمقًمف ُمـ اًمٜمص: إول اًم٥ًٌم

 ومٞمٝمام واعمُـَتِٗم٘مف اًم٤ٌمطم٨م ويالطمظ اصمٜملم، طمديثلم أؿمٝمره٤م ُمـ أطم٤مدي٨م، وهٜم٤مك 

 .آظمر ضم٤مٟم٥م ُمـ اإلوم٤مدة ذم ويٗمؽمىم٤من اًمزي٤مدة حتريؿ ذم يٚمت٘مٞم٤من أهنام

 احلدي٨م وم٤مئدة، يٕمٓمٞم٤من اًمتحريؿ ذم اًمت٘م٤مئٝمام سمٕمد احلديثلم  ّ ًُمـ يُمال أن طمٞم٨م 

 سم٤مع ُمـ: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م هق: إول

 أو صمٛمٜم٤مً  أن٘مّمٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـش اًمرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم

 .رسم٤م اًمزي٤مدة
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ح احلدي٨م ومٝمذا   اًمٌٞمقع أن وهق أٓ اًمت٤مزم، احلدي٨م سمف يٍمح ٓ سمٌمء ُيٍَمِ

 .اًمٌٞمع سمٓمالن يٗمٞمد قمٜمٝم٤م اًمٜمٝمل ذقم٤مً  قمٜمٝم٤م اعمٜمٝمل

ِٚمؽ ومٝمق سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم قمـ يٜمٝمك أنف قمـ سم٤مًمرهمؿ احلدي٨م هذا أُم٤م  ًَ  اًمتل اًمٌٞمٕم٦م ُي

 .صحٞمح٤مً  واًمٌٞمع ٓهمٞم٤ًم، اًمنمط يٕمتؼم وًمٙمٜمف اًمنمط، هذا ومٞمٝم٤م وىمع

 وقمنمة سمامئ٦م وشم٘مًٞمٓم٤مً  سمامئ٦م، ٟم٘مداً  احل٤مضم٦م هذهش اًمرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف: »ىمقًمف ذًمؽ 

 اًم٤ٌمئع أظمذ وم٢من رسم٤م، هل اًمزي٤مدة هذه اًمٕمنمة سم٤مـمؾ، اًمنمط ًمٙمـ صحٞمح، اًمٌٞمع ُمثاًل،

 .رسم٤م هل اًمٕمنم هل هذه وم٤مًمزي٤مدة وقمنم ُم٤مئ٦م أظمذ وإن وطمالًمف، طم٘مف ومٝمل اح٤مئ٦م

 .اًمزي٤مدة وسمٓمالن اًمٌٞمع صح٦م: وم٤مئدشملم أوم٤مدٟم٤م هذا احلدي٨م: إذاً  

 ذم اًمٌٞمٕمتلم وصػ ذم إول احلدي٨م ُمع ؾمٞمٚمت٘مل ومٝمق اًمث٤مين، احلدي٨م إمم ٟم٠ميت

 .اًمٌٞمع إسمٓم٤مل ومٞمف إصؾ اًمذي اًمٜمٝمل قمٜمد ئمؾ وًمٙمٜمف سمٞمٕم٦م،

 اهلل رؾمقل هنك: ىم٤مل قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م هق ذًمؽ 

 احلدي٨م ُمع يٚمت٘مل هٜم٤م إمم صٗم٘م٦م، ذم صٗم٘متلم قمـ: ًمٗمظ وذم. سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ ط

 أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ: »ي٘مقل وذاك سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم قمـ يٜمٝمك إول،

 ش.اًمرسم٤م أو

 ُم٤م: ؾمئؾ طمرب سمـ ؾمامك وهق راويف أن احلدي٨م هذا ذم ضم٤مءت اًمتل اًمٗم٤مئدة

 ويمذا وسمٙمذا ٟم٘مداً  سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ -اًمٗم٤مئدة وهٜم٤م– شم٘مقل أن: ىم٤مل سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم

 هذا وقمنمة، سمامئ٦م وشم٘مًٞمٓم٤مً  سمامئ٦م، ٟم٘مداً  سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ اًمت٘مًٞمط، سمٞمع هق ٟمًٞمئ٦م،وهذا

 .سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم هق

 سمٕمض شمّمؾ أَّٓ  ضمداً  اعمًتٌٕمد ُمـ إطم٤مدي٨م هذه ُمثؾ أن أطمد، قمغم خيٗمك ٓ 

 .إئٛم٦م أوئلؽ

 إئٛم٦م ُمـ ومٙمثػم ُمًتٌٕمد، همػم ومٝمذا اجلٛمٞمع، إمم شمّمؾ ٓ أن يًتٌٕمد أن أُم٤م 

 .ضمداً  يمثػمة أطم٤مدي٨م وم٤مشمتٝمؿ
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 أؾمامقمٝمؿ إطم٤مدي٨م هذه شمٓمرق أَّٓ  إُم٤م: اصمٜملم ؾمٌٌلم ُمـ ؾم٥ٌم إمم يٕمقد وذًمؽ 

 أقمروقا  وًمذًمؽ قمٜمدهؿ، شمّمح مل سم٠مؾم٤مٟمٞمد وًمٙمـ أؾمامقمٝمؿ، ـمرىم٧م أهن٤م أو ُمٓمٚم٘م٤ًم،

 ومٝمؿ أظمر أو إول آطمتامل قمغم يم٤مٟمقا  ؾمقاء طم٤مل يمؾ قمغم ومٝمؿ هب٤م، اًمٕمٛمؾ قمـ

 .ُمٕمذورون

 اعم٘مٚمديـ ُمـ وأيمثرهؿ إطم٤مدي٨م، هذه إًمٞمٝمؿ وصٚم٧م اًمذيـ ه١مٓء سمٕمض

 ُمقىمػ ُمٜمٝم٤م ُمقىمٗمٝمؿ يم٤من إطم٤مدي٨م، هذه قمغم وىمٗمقا  ح٤م اعمجتٝمديـ، ًمألئٛم٦م اعمتٌٕملم

 .اًمٜمّمقص ُمـ ؾمقاه٤م مم٤م اعمَُ٘مّٚمد

 ًمألضمؾ أن قمغم يٜمص اًمذي ُمذهٌٝمؿ ُمع شمتٕم٤مرض ٓ أهن٤م سمحٞم٨م شم٠موًمقه٤م وم٘مد 

 سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنك ىم٤مًمقا  ومامذا إضمؾ، ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة أظمذ جيقز وأنف صمٛمٜم٤ًم،

 سمٙمذا هذا: اًم٤ٌمئع ي٘مقل طمٞمٜمام: أي اًمثٛمـ، ضمٝم٤مًم٦م قمغم ومٞمف اًمٜمٝمل حمٛمقل هذا: ىم٤مًمقا 

 .صمٛمٜملم هٜم٤م ص٤مر ٟمًٞمئ٦م، ويمذا وسمٙمذا ٟم٘مداً 

 يؽماوح يم٤من حمددًا، يٙمـ مل ٕنف سم٤مًمثٛمـ: اجلٝمؾ قمغم اًمٌٞمع ي٘مع اًمٌٞمع، ي٘مع ومحٞمٜمام 

 .ىم٤مًمقا  هٙمذا وقمنمة، واح٤مئ٦م اح٤مئ٦م سملم ُمث٤مهل٤م ذم

 احلدي٨م ذم أو احلدي٨م هذا ذم اًمٜمٝمل هذا قمٚم٦م أن ٟمّم٤مً  يٕمٓمٞمٜم٤م احلدي٨م ًمٙمـ 

 ش.اًمرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف: »ىم٤مل ٕنف اًمرسم٤م، هق وإٟمام سم٤مًمثٛمـ، اجلٝم٤مًم٦م هق ًمٞمس أظمر،

 سمٕمض قمٜمد يًٛمك سمام شمٙمقن ُم٤م أخّمؼ هل سمّمقرة ضم٤مؤوا اًمت٠مويؾ ذاك قمغم سمٜم٤مء 

 شمٚمؽ ُمٜمؽ يِمؽمي أن يريد اًمِم٤مري ضم٤مءك إذا: ي٘مقل اًمنمقمٞم٦م، سم٤محلٞمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء

 صمٛمٜمٝم٤م: ًمف وم٘مٚم٧م سم٤مًمت٘مًٞمط، أضمؾ إمم ُمٜمؽ يِمؽمُّي٤م أن يريد أنف شمٕمٚمؿ وأن٧م احل٤مضم٦م،

 .سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم يقضمد ٓ هٜم٤م وقمنم، ُم٤مئ٦م

 هق: أوًٓ  هذا سم٠من ُمٕمل، شمِمٕمرون ًمٕمٚمٙمؿ ًمٙمٜمٙمؿ ًمٚمحدي٨م، خم٤مًمٗم٦م ٓ هٜم٤م: إذاً  

ؽ ًُّ َ  .اعمٕمٜمك دون سم٤مًمٚمٗمظ مَت
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 اًمت٘مًٞمط، وؾمٕمر اًمٜم٘مد ؾمٕمر قم٤مرض ُم٤م ٕنف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم ي٘مع مل هٜم٤م طم٘مٞم٘م٦مً  

 صح وسم٤مًمت٤مزم رأُّيؿ ذم اًمٖمرر زال ومٝمٜم٤م اًمت٘مًٞمط، ؾمٕمر  ًهق واطمدا ؾمٕمراً  قم٤مرض وإٟمام

 .اًمٌٞمع

 ذم ضمٝم٤مًم٦م ذم هٜم٤م وقمنمة سمامئ٦م أضمؾ إمم أو وشم٘مًٞمٓم٤ًم، سمامئ٦م ٟم٘مداً  ىمٚم٧م إذا أُم٤م 

 قمـ اًمٜمٝمل وهق اعمٕمٚمقل، وم٤مٟمتٗمك اًمٕمٚم٦م اٟمتٗم٧م: أي اٟمتٗم٧م اجلٝم٤مًم٦م أن دام ومام اًمثٛمـ،

 .اًمٌٞمٕم٦م هذه

 .أوًٓ  أنٗمًٝمؿ قمٜمد ُمـ هب٤م ضم٤مؤوا قمٚم٦م قمغم سُمٜمِل هذا أن قمرومٜم٤م

 ضمٕمؾ طمٞم٨م مت٤مُم٤ًم، خي٤مًمٗمٝم٤م اًمٜمص سمؾ صم٤مٟمٞم٤ًم، ُمٜمّمقص٦م ًمٞم٧ًم اًمٕمٚم٦م هذه أن: وصم٤مٟمٞم٤مً  

 اًمٕمٚم٦م هبذه اعمتٛمًٙملم قمٜمد شمًتٚمزم اًمتل اجلٝم٤مًم٦م هق اًمٜمٝمل ؾم٥ٌم جيٕمؾ ومل رسم٤ًم، اًمزي٤مدة

 .اًمٌٞمع سمٓمالن شمًتٚمزم

 هل اًمٕمٚم٦م سم٠من اًمٕمٚم٦م، يٕمٓمٞمٜم٤م صمؿ اًمٌٞمع، ضمقاز يٗمٞمد احلدي٨م أن آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرٟم٤م وىمد 

 .اًمِمٙمٚمٞم٦م هبذه ومج٤مؤوا اًمرسم٤م،

 احل٤مضم٦م، هذه يِمؽمي أن ُيريد رضمؾ ضم٤مء ًمق اًمِمٙمٚمٞم٦م، هذه ًمٙمؿ شمتجغم وأن 

 .سمامئ٦م ًمف ومًٞمٌٞمٕمٝم٤م ٟم٘مدًا، ُمٜمف يِمؽمُّي٤م أن يريد سم٠منف ُمٜمف وُيٕمٚمؿ

 اًمٌٞمٕم٦م ذم ُمث٤مًمٜم٤م، ذم قمنمة سمزي٤مدة إومم اًمٌٞمٕم٦م سمًٕمريـ، سم٤مع ح٤مذا هق: إذاً 

 .سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم هٜم٤م ومٞمف ُم٤م ٕنف: ىم٤مل اًمٕمنمة، سمٜم٘مص إظمرى

 اًمتٛمًؽ هذا ُمثؾ اإلؾمالم ذم هؾ ًمٙمـ اظمتٚمٗم٤م، واًمِمٙمؾ اًمّمقرة اًمٕمرض: أي 

 سم٤مًمِمٙمٚمٞم٤مت؟

 .وزٟم٤مً  هل٤م ي٘مٞمؿ ٓ اإلؾمالم مجٞمٕم٤ًم، ُمٕمل شمٕمٚمٛمقن أفمـ يمام اًمِمٙمٚمٞم٤مت

 اًمٌالد سمٕمض ذم يًٛمك واًمذي ٟمّم٤ًم، اًمتحٚمٞمؾ ٟمٙم٤مح ذًمؽ ذم إُمثٚم٦م أبرز وُمـ 

 .سم٤مًمتجحٞمِم٦م
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 ُمـ ُمٕمروف ُمثالً  ذًمؽ ىم٤مئٛم٦م، ذقم٤مً  اعمٕمرووم٦م اًمٜمٙم٤مح ذوط اًمتحٚمٞمؾ ٟمٙم٤مح 

ة ومتٚمؽش قمدل وؿم٤مهدي سمقزم إٓ ٟمٙم٤مح ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف  ـمٚم٘مٝم٤م اًمتل اعمرأ

 .همػمه زوضم٤مً  شمٜمٙمح طمتك سمٕمد ُمـ ًمف حتؾ ومال صمالصم٤ًم، زوضمٝم٤م

 سم٠منف شمٔم٤مهر سمف ضملء طمٞمٜمام اعمًتٕم٤مر، سم٤مًمتٞمس سمحؼ اًمرؾمقل ؾَماّمه سمٛمـ ضملء طمٞمٜمام 

 واومؼ، أُمره٤م ووزم واوم٘م٧م، واًمزوضم٦م قمدهت٤م، اٟمتٝم٤مء سمٕمد وًمق اعمٓمٚم٘م٦م خيٓم٥م أن يريد

 .ؿمٝمدوا أجْم٤مً  واًمِمٝمقد

ٕم٧م اًمنمقمل اًمٜمٙم٤مح وم٠مريم٤من   هذا احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع اقمتؼم ومٝمؾ وشمقومرت، شَمـَجٛمَّ

 سم٤مـماًل؟ اقمتؼمه أم صحٞمح٤ًم، اًمٜمٙم٤مح

 ومٙمالمه٤م ،شًمف واعمَُحٚمَّؾ اعمَُحِٚمؾ اهلل ًمٕمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م ؿمؽ ٓ

 .ُمٚمٕمقن

 رمحف أمحد اإلُم٤مم رأؾمٝمؿ وقمغم إئٛم٦م، ُمـ احلدي٨م هذا سمٚمٖمف ُمـ يمؾ وًمذًمؽ 

 .اًمٜمٙم٤مح هذا سمٌٓمالن طمٙمؿ اهلل،

 ىم٤مم اًمذي اًمٜمٙم٤مح ومٝمذاش سم٤مًمين٤مت إقمامل إٟمام»اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ي٠ميت هٜم٤م: وم٢مذاً  

 .اهلل طمرم ُم٤م حتٚمٞمؾ ورائف؟ ُمـ اًم٘مّمد يم٤من ُم٤مذا ذقم٤ًم، اعمٕمرووم٦م اًمنموط قمغم

 اًمٞمٝمقد، ىمّم٦م شمٕمٚمٛمقن وم٠منتؿ ذًمؽ، ذم ٟمٓمٞمؾ وٓ يمثػمة، أُمثٚم٦م ذًمؽ وقمغم 

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ُمذيمقر وهذا آطمتٞم٤مل، سمٓمري٘م٦م اًم٧ًٌم يقم وصٞمدهؿ

 اهلل ًمٕمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ي٘مقل اًمٌٕمض، قمغم خيٗمك ىمد طمدي٨م وهٜم٤مك 

 إذا اهلل وإن أثامهن٤م، وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م صمؿ ومجٛمٚمقه٤م اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ طُمِرُم٧م اًمٞمٝمقد،

 ش.صمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طمرم

 ذم اعمَُحّرُم٦م  اًمِمحقم أظمذوا: أيش مجٚمقه٤م: »اًمًالم ٚمٞمفقم ىمقًمف: واًمِم٤مهد 

ـَ  وَمٌُِٔمْٚمؿٍ ﴿ اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ذم ُمٜمّمقص وهذا حمرُم٦م، ؿمحقم هذه احلؼ اقمت٘م٤مدهؿ  ُِم

ـَ  ِذي ُْمٜم٤َم َه٤مُدوا اًمَّ ٤ٌَمٍت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  طَمرَّ  أظمرى آي٦م ذم ٟمص .[711:اًمٜم٤ًمء﴾ ]هَلُؿْ  ُأطِمٚم٧َّْم  ـَمٞمِ

ي٤م اًمِمحقم  .ذًمؽ وٟمحق واحلقا
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 ذم وأخ٘مقه٤م أظمذوه٤م ومٕمٚمقا؟ ومامذا جيقز، ٓ اًمِمحقم هذه أيمؾ سم٠من يٕمت٘مدون ومٝمؿ 

 اًمِمٞمٓم٤من هلؿ زيـ اًمِمٙمؾ هذا آظمر، ؿمٙمالً  وم٠مظمذت حتتٝم٤م، ُمـ اًمٜم٤مر وأوىمدوا اًم٘مدور

 ذم اهلل طمرُمف اًمذي اًمِمحؿ ذًمؽ يٌؼ مل هذا ٕن زال: اًمتحريؿ اظمتٚمػ، احلٙمؿ أن

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن

 اًمِمحقم، قمٚمٞمٝمؿ طُمِرُم٧م اًمٞمٝمقد، اهلل ًمٕمـ: »اًمّمحٞمح سم٤مًمٜمص اًمرؾمقل ومٚمٕمٜمٝمؿ 

 طمرم رء أيمؾ طمرم إذا اهلل وإن أثامهن٤م، وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م صمؿ -أذاسمقه٤م: أي– ومجٛمٚمقه٤م

 ش.صمٛمٜمف

 .رسم٤م سم٠مهن٤م أضمؾ ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة هذه قمغم حيٙمؿ ط وم٤مًمرؾمقل

 .ٟمٌقي٦م اًمٕمٚم٦م جيٕمؾ احلدي٨م ٕن سم٤مـمؾ: ضمٝم٤مًم٦م هق اًمٕمٚم٦م سم٠من أن وم٤مًم٘مقل 

 احلدي٨م خم٤مًمٗم٦م ُمـ ظمٚمّمٜم٤م: وم٢مذاً  شمتح٘مؼ مل هٜم٤م اًمٌٞمٕمتلم سم٠من ي٘مقل وسمٕمْمٝمؿ 

 سمٞمٕم٦م صقرة ذم وًمق ىم٤مئٛم٦م، شمزال ٓ ُمقضمقدة اًمرسمقي٦م اًمٕمٚم٦م وهل اًمٕمٚم٦م ًمٙمـ ؿمٙماًل،

 .اًمٜمص طمٞم٨م ُمـ هذا واطمدة،

ف طمٞم٨م ُمـ أن ٟم٠ميت  شمٕم٤مُمؾ سمٕمض، ُمع سمٕمْمٝمؿ اعمًٚمٛملم شمٕم٤مُمؾ قمٛمقم ذم اًمَتَٗم٘مُّ

 ُمـ طم٤مهلؿ اعمتقؾمٓملم ُمع إهمٜمٞم٤مء اعمًٚمٛملم شمٕم٤مُمؾ اًمٗم٘مراء، ُمع إهمٜمٞم٤مء اعمًٚمٛملم

 اًمقوم٤مء، ذم اعمًٚمؿ إخ قمغم اًمّمؼم ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة أظمذ ذم اًمتٕم٤مُمؾ هذا هؾ اعمًٚمٛملم،

 اإلؾمالُمٞم٦م؟ وإظمالق اإلؾمالُمل اخلُُٚمؼ ُمع يتج٤موب هذا

 .مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ يمام وضمؾ قمز اهلل ًمٕم٤ٌمدة هق احلٞم٤مة هذه ذم ُوضِمدَ  اعمًٚمؿ ٓ، :اجلقاب

 ُمـ رء ومٞمٝم٤م ًمٞمس قمروؿمٝم٤م، قمغم ظم٤موي٦م وقم٘م٤مئدهؿ وأومٙم٤مرهؿ أذه٤مهنؿ اًمٙمٗم٤مر 

ٌُّدي اعمٕمٜمك هذا َـّ  ظَمَٚمْ٘م٧ُم  َوَُم٤م: ﴿اًمَتَٕم َّٓ  َواإِلٟمَس  اجْلِ ٌُُدونِ  إِ  [.51:اًمذاري٤مت﴾ ]ًمِٞمَْٕم

 إشمٞم٤مٟمف ذم ؾمقاء وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل إمم يتٕمٌد ومٝمق طمٞم٤مشمف ذم ُمٜمٓمٚم٘مف يمؾ ذم وم٤معمًٚمؿ 

 .قمٜمف هن٤مه ُم٤م اضمتٜم٤مسمف ذم أو سمف أُمره ُم٤م

 ويم٥ًم اعمت٤مضمرة وؾمٞمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م، هذه هلؿ اهلل ين ًم٘مد اًمتج٤مر ه١مٓء: وم٤مٔن

 ذم يم٤مٟمقا  اًمذيـ إهمٜمٞم٤مء يم٠موئلؽ يٙمقٟمقا  أن يًتٓمٞمٕمقن يم٤مٟمقا  ُمنموقم٦م، سمٓمرق اح٤مل



 88   اًمت٘مًٞمط   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أوئلؽ حل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم طم٤مهلؿ يِمٙمقن اًمٗم٘مراء وضم٤مء اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد

 ٟمّمكم، يمام يّمٚمقن سم٤مٕضمقر، اًمدصمقر أهؾ ذه٥م! اهلل رؾمقل ي٤م: ومٞم٘مقًمقن إهمٜمٞم٤مء،

 أومال: »ىم٤مل ٟمتّمدق، وٓ ويتّمدىمقن ٟمح٩م، يمام وحيجقن ٟمّمقم، يمام ويّمقُمقن

 ومٕمؾ ُمـ إٓ سمٕمديمؿ ُمـ يدريمؿ ومل ىمٌٚمؽ، ُمـ ؾمٌ٘متؿ ومٕمٚمتٛمقه إذا رء قمغم أدًمٙمؿ

 صمالصم٦م: شمٕمٚمٛمقن يمام وهل اًمٌِم٤مرة، هذه ؾمٛمع ح٤م اًمٗم٘مػم اًمرؾمقل ومٗمرح ؟شُمثٚمٙمؿ

 .اًمّمالة قم٘م٥م وصمالصملم

 صمؿ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ ؾمٛمع سمام اًمٗم٘مراء وسَمنمَّ  اًمٗم٘مػم اًمرؾمقل هذا ومذه٥م

 يم٤مد ُم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: ًمٞم٘مقل ط اًمٜمٌل إمم رؾمقهلؿ قم٤مد طمتك هبؿ، إُمد يٓمؾ مل

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ومٕمٚمٜم٤م، ُمثؾ ومٕمٚمقا  إٓ ًمٜم٤م ىمٚم٧م سمام يًٛمٕمقن إهمٜمٞم٤مء

 ..ًمألهمٜمٞم٤مء اهلل ومْمؾش يِم٤مء ُمـ ي١مشمٞمف اهلل ومْمؾ ذًمؽ»

 ذم قمٚمٞمٝمؿ ومٞمزيدون اعمحت٤مضملم، طم٤مضم٦م يًتٖمٚمقن اًمذيـ إهمٜمٞم٤مء ه١مٓء: أىمقل أن٤م

 .اًمٞمقم ذم وُمرات ُمرات رسمام اًمٖمٜمل هل٤م يتٕمرض ُمٜم٤مؾم٦ٌم هذه اًمثٛمـ،

: ي٘مقل إضمؾ، ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة قمدم قمغم طمْم٤مً  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل 

 ش.درهؿ صدىم٦م ي٤ًموي درمهلم، ىمرض»

 ٓ طمٞم٨م ضمٞمٌف ُمـ شمّمدق ًمق يمام أخٗملم ُم٤مئتلم درمهلم اعمًٚمؿ أظم٤مه أىمرض رضمؾ 

 اًم٤ًمسمؼ ُمث٤مًمٜم٤م ذم ه٤مهٜم٤م سمف، شمّمدق ُم٤م سمٜمّمػ أظمرى ُمرة ضمٞمٌف إمم اًمّمدىم٦م هلذه رضمٕم٦م

 شمّمدق يم٠منف شم٘مًٞمٓم٤مً  سمامئ٦م سم٤مقمف أنف ومٚمق قمنمة، زائد سمٕمنمة، وشم٘مًٞمٓم٤مً  سمامئ٦م ٟم٘مداً 

 .ديٜم٤مراً  سمخٛمًلم

 ُمـ يٖمٌٓمقن ممـ يٙمقٟمقن يمؿ طم٘م٤ًم، ُمًٚمٛملم يم٤مٟمقا  إهمٜمٞم٤مء أن ًمق أن ومت٠مُمٚمقا  

 ُمـ ي١مشمٞمف اهلل ومْمؾ ذًمؽ: »سم٘مقًمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أضم٤مهبؿ اًمذيـ اًمٗم٘مراء أوئلؽ

 ؟شيِم٤مء

 يٕمرومف ٓ حمض، ُم٤مدي همريب أؾمٚمقب هق: أوًٓ  اًمزي٤مدة، هذه إو٤موم٦م: إذاً 

 وقمدم اح٤مدة، قمغم اًمتٙم٤مًم٥م قمغم اعمًٚمٛملم أهمٜمٞم٤مء شمٓمٌٞمع ومٞمف: صم٤مٟمٞم٤مً  ىمٌؾ، ُمـ اعمًٚمٛمقن

 .ىمرو٤مً  وًمق اعمًٚمؿ إخ سم٢مقم٤مٟم٦م اًمتٓمقع
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 صدىم٦م أىمروف ُم٤م ٟمّمػ ومٞمٕمتؼم اعمًٚمؿ، أىمرض يم٤من ًمق ُم٤م ٟمّمػ يرسمح سم٠منف قمٚمامً  

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ًمقضمف

 ُم٘م٤مسمؾ زي٤مدة ي٠مظمذ أن أبداً  جيقز ٓ اعمًٚمؿ، اًمت٤مضمر أن ٟمٕمت٘مد ٟمحـ يمٚمف هلذا 

 .اًمت٘مًٞمط

 قمز اهلل رو٤مء ًمٙم٤من اًم٘مقيؿ، اًمًٌٞمؾ هذا ؾمٚمٙمقا  ًمق اعمًٚمٛملم أن أقمت٘مد وأن٤م 

 .ضم٤مٟم٥م يمؾ ُمـ حيٗمٝمؿ وضمؾ

 ىم٤مل اًمذي اًمرسم٤م هذا قمـ ومْمالً  اعمٙمِمقف، اًمرسم٤م ٟمًتحؾ زُمـ إمم وصٚمٜم٤م وًمٙمـ 

 مل أهنؿ إُم٤م: آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرت يمام ٕهنؿ إوًملم: اعمت٘مدُملم اعمًٚمٛملم سمٕمض سمجقازه

 .قمٜمدهؿ طمج٦م سمف شم٘مقم ٓ سم٢مؾمٜم٤مد سمٚمٖمٝمؿ أو إصؾ، ُمـ احلدي٨م يٌٚمٖمٝمؿ

 شمّمدر، اًمتل اًمٗمت٤موى سمٌٕمض اعمٙمِمقف، اًمرسم٤م اؾمتحالل إمم إُمر وصؾ وم٢مذا

 .ُمٍم ُمـ ُمٜمٝم٤م اًمٙمثػم اًمٌمء ؾمٛمٕمتؿ أنٙمؿ وٓسمد

 سمٜمقيم٤ًم، احل٤مض اًمٕمٍم ذم أوضمد اًمذي اإلؾمالُمل اعمجتٛمع طم٤مل يٙمقن ومٙمٞمػ 

 هذاش اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمّمداق اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ: قمٜم٤مويٜمٝم٤م

 .ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب

 (11:  51:  77/ 575/واًمٜمقر اهلدى)

 بوٕؿسوط افذهى ذاء حؽؿ

ء جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م  سم٤مٕىم٤ًمط؟ اًمذه٥م ذا

 .جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 زي٤مدة؟ ذم ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .سمٞمد يداً  إٓ جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 (11:  35:  75/ 353/واًمٜمقر اهلدى)



 91   ًٞمطاًمت٘م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ؿقؿي شداد ظـ ادشسي تلخر ظـد زائد مبؾغ اصساط حؽؿ

 افبضوظي

 ُمش اًمٌؽمول، ذيم٦م ذم اًمٕمٛمؾ عمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕمقايِم٦م طمًلم أظمقٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ٟم٘مدًا؟ يٕمٜمل يم٤مش دومع إومْمؾ أىمقل يمٜم٧م يٕمٜمل قم٤مرف

 أجش؟ :اًمِمٞمخ

  قمٚمٞمف؟ اًمٌؽمول سمٞمع ًمٚمٌؽمول، اًمٜم٘مد دومع هق إومْمؾ... :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٖمراُم٦م أو اًميي٦ٌم، ي٠مظمذه أنف سمحٞم٨م ي١مضمؾ وٓ أجقه، :اًمِمٞمخ

 ص٤مطم٦ٌم هل ُمش شمِمحـ، اًمّٚمـل اًمًٗمـ أن ؿمٞمخ ي٤م اعمِمٙمٚم٦م ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 .ًمٚمٕمٛمٞمؾ اًمٌْم٤مقم٦م سمتٜم٘مؾ ٟم٘مؾ ذيم٦م هل جمرد يٕمٜمل اًمٌْم٤مقم٦م،

 سم٤معمقوقع؟ هذا قمالىم٦م أجش :اًمِمٞمخ

 سمٛماليلم ي٠متٞمٝم٤م ؿمحـ يمؾ ٕنف ضمدًا، صٕم٥م سمٞمٙمقن اًمٜم٘مدي اًمدومع :ُمداظمٚم٦م

 اًمٜم٘مدي؟ ُمٕمف حيٛمؾ أنف اًمٕمٛمٞمؾ قمغم صٕم٥م سمٞمٙمقن اًمدوٓرات،

 اعمدة قمـ شم٠مظمر إذا أنف هق طمًلم، أظمل ي٤م طمٙم٤مه اًمّٚمـل اعمقوقع :اًمِمٞمخ

 .همراُم٦م قمٚمٞمف يٗمروقن اعميوسم٦م

 قمالىم٦م ومام اعمحددة، اعمدة ٟمٗمس ذم أو ٟم٘مداً  يدومع وأن يت٠مظمر، ٓ أنف اجلقاب يم٤من 

 .اعمقوقع ذم اًمًٗمـ

 !ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 .طم٤مًمٞم٤مً  اًم٤ٌمئٕملم ٟمحـ أن٤م ىمّمدي يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 اعمقاـمـ ذم يامـمٚمقا  حي٤موًمقا  يمٗم٤مر، أيمثرهؿ يقم يمؾ قمٜمدٟم٤م ُمـ شم٠مظمذ اًمنميم٤مت 

 يدومٕمقا  ؿمٝمر عمدة زُمٜمٞم٦م ومؽمة قمٜمدهؿ هق يٕمٜمل، هلؿ اعمحدد اًمقىم٧م ذم اًمٗمٚمقس دومع
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 ظمالل يدومٕمقن هؿ سمالده٤م، وشمروح شمِمحـ اًمًٗمـ: يٕمٜمل اًمِمحـ، شم٠مريخ ُمـ ظمالهل٤م

 يمؾ قمغم اشمٗم٤مىمٞم٦م ُمٕمٝمؿ اًمنميم٦م ًمٚمدومع، شم٠مظمػمهؿ طم٤مًم٦م ومٗمل اًمِمحـ، شم٠مريخ ُمـ ؿمٝمر

 .اح٤مئ٦م ذم قمنميـ شم٠مظمػم يقم

 !أظمل ي٤م اًمِم٤مري ُمـ :اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل اًم٤ٌمئٕملم ٟمحـ أضمٜمٌٞم٦م، ذيم٤مت اًمِم٤مري :ُمداظمٚم٦م

 .اًم٤ٌمئٕملم أنتقا  :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ي٠مظمذه٤م؟ ُمـ واًمٖمراُم٦م :اًمِمٞمخ

 .ٟم٠مظمذه٤م ٟمحـ :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 .اًمٖمراُم٦م ي٠مظمذ اًم٤ٌمئع اًمنميم٦م، ٟم٠مظمذه٤م ٟمحـ :ُمداظمٚم٦م

 اًمنميم٦م؟ أن٧م شمٕمٜمل اًم٤ٌمئٕملم، ٟمحـ سمت٘مقل أن٧م: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل سمؽمول ذيم٦م ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمنميم٦م ذم قمْمق وأن٧م :اًمِمٞمخ

 .اًمنميم٦م ذم ُمقفمػ أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 ح٤مذا؟ شم٠مظمذوهن٤م اًمٖمراُم٦م هذه ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 سمؾ اعمحدد، اًمقىم٧م ذم يدومع ًمـ يمذا قمٛمٚمٜم٤م ُم٤م إذا قمٛمٞمؾ، شم٠مظمػم يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  ؾمٜمتلم أو ؾمٜم٦م سمٕمد

 اًمقىم٧م ذم يدومع ُم٤م اًمٕمٛمٞمؾ أن ٓطمٔمقا  هذا اًمٕمٛمؾ ذم اًم٤ًمسم٘ملم يم٠من: يٕمٜمل 

 .اًمدومع قمـ ويامـمؾ ًمف اعمحدد
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ُم٦م ومٞمف إذا أُم٤م   هذه اًمٓمري٘م٦م هبذه يامـمؾ أن يًتٓمٞمع ومال سم٤مح٤مئ٦م، قمنميـ شم٠مظمػم همرا

 ...يٕمٜمل

 اًمرسم٤م؟ وسملم اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه سملم اًمٗمرق هق ُم٤م ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اًم١ًمال هذه :ُمداظمٚم٦م

 وإٟمام اًمت٠مظمػم، سم٥ًٌم ضر يّمٞمٌٝم٤م ٓ اًمنميم٦م يم٤من إذا أظمل، ي٤م رسم٤م هذا :اًمِمٞمخ

 .سمٕمٞمٜمف اًمرسم٤م هق ومٝمذا اح٤مل، سمتًٚمٞمؿ اًمت٠مظمر هق اًمير

َتثٛمر ممٙمـ اح٤مل سم٠من: شم٘مقل اًمنميم٦م طمج٦م ٕنف :ُمداظمٚم٦م ًْ  .آظمر ُمٙم٤من ُي

 .اعمراسملم طمج٦م هل هذه :اًمِمٞمخ

 .هذا ذم اعمًٚمٛملم أُمقال شُمًتخدم :ُمداظمٚم٦م

 .اعمراسملم طمج٦م هل هذه :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اعمخرج ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

 ذيم٦م ُمٜمٝم٤م يقضمد ٓ اًمٞمقم وذيم٤مت ذيم٦م دام ُم٤م خمرضًم٤م أرى ُم٤م واهلل :اًمِمٞمخ

 .اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم قمغم ىم٤مئٛم٦م

 .إؾمالُمٞم٦م همػم ُمٕم٤مُمٚم٦م هذه أن، ومٞمف شمٌح٨م أن٧م اًمّٚمـل اعمث٤مل هق وهذا 

 .يٕمٜمل هذا ذم ؿمؽ ٓ :ُمداظمٚم٦م

 ذم وأمجٚمقا  اهلل، اشم٘مقا » إٟمف اعمخرج اعمخرج؟ ُم٤م أدري ُم٤م: وم٢مذاً  ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 .«اًمٓمٚم٥م

 ...ٟمْمٕمف ٟمحـ ُمش اًم٘م٤مٟمقن، ذم ؿمٞمخ ي٤م اعمِمٙمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م

 [.5:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ﴿ :اًمِمٞمخ
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 اًمٕمٛمٚمٞم٦م أقمٛمؾ ُم٤م أين سمنمط اإلدارة، ُمٙمت٥م ذم أؿمتٖمؾ ممٙمـ ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

 .يٕمٜمل وم٘مط هذه

 .قمٛمٚمؽ يم٤من ُمٝمام هل٤م، ُُمٕملمٌ  أن٧م هق :اًمِمٞمخ

 أتريمٝم٤م هذه رسم٤م ُم٤م اًمرسم٤م ومٞمٝم٤م اًمِٚمـل قمدا ُم٤م اًمٕم٤مدي٦م، إؿمٞم٤مء ذم أتٕم٤مُمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ...واطمد ٕي

 ذم اًم٘مامُم٦م جيٛمع اًمذي اًمٙمٜم٤مس ُمثؾ أطمقاهل٤م أؾمقأ  اًمٕم٤مدي٦م، إؿمٞم٤مء هذه :اًمِمٞمخ

 ومٝمٛمتٜمل؟ ؾمٛمٕمتٜمل؟ شمٙمٜمٞمًف؟ سمدون اًمٌٜمؽ طم٤مل يًت٘مٞمؿ اًمٌٜمؽ

 .ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ومٙمذًمؽ اًمٌٜمؽ، هذا ذم يٕمٛمٚمقن اًمذي يمؾ ُمع ذيؽ اًمَٙمٜم٤َّمس ومٝمذا :اًمِمٞمخ

 .قمٜمف شم٠ًمل أن٧م اًمذي اعمث٤مل

 اًمتل اًمدائرة أو اًمنميم٦م يم٤مٟم٧م إذا اعمقفمػ، طمٙمؿ أجش ؿمٞمخ ي٤م! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 سم٤مًمرسم٤م؟ أُمقآً  شم٠ميمؾ: يٕمٜمل هب٤م، يٕمٛمؾ هق

 .ُمٜمف أخٕمـ اًمًقري سم٤مًمتٕمٌػم هق ٟمٗمًف، هق :اًمِمٞمخ

 أئٛم٦م هذا، أؾم٤مس قمغم ىم٤مم اًمدول يمؾ أن ؿمٞمخ ي٤م اعمِمٙمٚم٦م! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 .اعمًتِم٤مريـ أو اعمقفمٗملم أو ُم٤ًمضمد

 ذم اًمٜم٤مس ي١مم ُمثالً  اًمذي سم٤مًمٓم٤مًمح، اًمّم٤مًمح ظمٚمٓم٧م ظمٚمٓم٧م، أن٧م أن :اًمِمٞمخ

 !اًمنميم٦م؟ ذم يٕمٛمؾ يم٤مًمذي هذا اعمًجد

 .ٟمٗمًٝم٤م اًمٗمٚمقس ُمّمدر ىمّمدي. يٕمٜمل ؿمٞمخ ي٤م ىمّمديمؿ ُم٤مذا :ُمداظمٚم٦م

 اهلل، ؾم٤محمؽ اًمٗمٚمقس ُمّمدر ذم سمحثٜم٤م وًمٞمس اًمٗمٚمقس، ُمّمدر ُّيٛمٜم٤م ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ذم اعمقفمػ يمذاك اخل٤ٌمز هذا هؾ اخل٤ٌمز، قمٜمد ُمـ اؿمؽمى ضم٤مء ُمرايب واطمد إذا

 .ُمثالً  يًتقي٤من ٓ اًمنميم٦م،
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 ُيٕملم اًمذي اعمقفمػ ذم شمٌح٨م وأن٧م اًمٗمٚمقس، ُمّمدر ذم شمٌح٨م أن ًمؽ ومٚمٞمس 

 .ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م شمٕمٛمؾ اًمتل اًمنميم٦م

 اًمٌؽمول سمٞمع هل ًمٚمنميم٦م، إؾم٤مس اًمٕمٛمؾ يم٤من إذا! ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 ُمثاًل؟

 سمٌمء شم٠ميت وُم٤م وسمتدور سمتدور أن٧م راوح، ُمٙم٤مٟمؽ اهلل هداك أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 .ضمديد

 .خم٤مًمٗمتٝم٤م قمغم أو اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم قمغم ىم٤مئٛم٦م شمٙمقن أن إُم٤م اًمنميم٦م 

 شمٙمـ مل إذا ومٞمٝم٤م، قم٤مُمالً  أو اًمنميم٦م هذه ذم قمْمقاً  اإلٟم٤ًمن يٙمقن أن جيقز ومال 

 .اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم قمغم ىم٤مئٛم٦م

 وم٠مؾمت٤مذ اًمقفمٞمٗم٦م، ٟمققمٞم٦م إمم ُيٜمْٔمر ومٝمٜم٤م اًمدوًم٦م، ذم اعمقفمٗملم يمؾ يمذًمؽ وًمٞمس 

 وأؾمت٤مذ اًمدوًم٦م، ُمـ ُمٕم٤مؿمف وي٠مظمذ اًمٞمقم، ي٘مقًمقن يمام اإلؾمالُمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م اًمٓمالب ُيَٕمِٚمؿ

 ُمثاًل؟ يًتقي٤من ومٝمؾ اعمقؾمٞم٘مك، اًمٓمالب يٕمٚمؿ آظمر

 .ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .وم٘مس ذًمؽ قمغم إذاً  ٓ، :اًمِمٞمخ

 .اهلل ؿم٤مء إن ظمػًما  :ُمداظمٚم٦م

  (11:  58: 73/ 355/ واًمٜمقر اهلدى)

  (11:  15:  71/ 351/واًمٜمقر اهلدى) 

  (11:  11:  58/ 351/واًمٜمقر اهلدى) 
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 افسقق شعر مـ أـثر ظـده وافسعر بوفتؼسقط إٓ يبقع ٓ توجر

 بقعي دم بقعتغ دم يدخؾ معف افتعومؾ ؾفؾ

 ًمف ُم٤م ومخًلم، سمامئ٦م شم٘مًٞمط وم٘مط يٌٞمع وآظمر ديٜم٤مر سمامئ٦م ٟم٘مداً  ٟمٗمرض ُمثالً  :ُمداظمٚم٦م

 سمامئ٦م يٌٞمع ٟم٘مد هذا: يٕمٜمل يم٤ٌمئع أضمؾ وهمػم سم٠مضمؾ قمالىم٦م ًمف وًمٞمس آظمر، سمٞمع سم٠مي قمالىم٦م

 سمامئ٦م شم٘مًٞمط يٌٞمع هق قمنم، ومخ٦ًم سمامئ٦م يٌٞمع ٟم٘مد وهذا وقمنمة سمامئ٦م يٌٞمع ٟم٘مد وهذا

 آظمر؟ سمٞمع سم٠مّي  قمالىم٦م ًمف وًمٞمس وم٘مط، وقمنمة

 .ُمٜمل شمٗمٝمؿ أن قمٚمٞمؽ سم٘مل أؾمت٤مذ، ي٤م ُمٜمؽ ومٝمٛم٧م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمًٕمر ذم قمٚمٞمف وزي٤مدة اعمحت٤مج، طم٤مضم٦م اؾمتٖمالل هق اًمٕمٚم٦م ٕن جيقز: ٓ :اًمِمٞمخ

: طمدي٨م ؾمٛمع ح٤م سم٤مًمذات اًمٙمقي٧م، ذم شم٤مضمر هٜم٤مك: ُمرة ُمـ أيمثر ذم ىمٚم٧م وأن٤م 

 سمًٕمريـ، قمٜمده اًمًٞم٤مرات يٌٞمع يم٤منش رسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ»

 سم٤مًمت٘مًٞمط يٌٞمع أصٌح أن آٓف، ؾمت٦م وسم٤مًمت٘مًٞمط آٓف سمخٛم٦ًم ُمثالً  اًمٜم٘مد سمًٕمر

 .آٓف سمًت٦م دائامً 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ أفمٚمؿ هذا اًمٙمؾ، ئمٚمؿ أن أصٌح اًمزسم٤مئـ، ٟمّمػ ئمٚمؿ يم٤من هلذا :اًمِمٞمخ

 اًم٘مْمٞم٦م أن ٟمٕمرف ًمٚمرسم٤م، احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع حتريؿ ذم اًمٜم٘مٓم٦م راقمٞمٜم٤م إذا ومٜمحـ إول،

 اًمزي٤مدة هق اًمٕمٚم٦م وإٟمام ٓ،.. واًمت٘مًٞمط اًمٜم٘مد ًمٚمٌٞمٕمتلم اًمًٕمر شمقطمٞمد ىمْمٞم٦م ًمٞم٧ًم

 .اًمٜم٘مد ؾمٕمر قمغم اًمت٘مًٞمط ُم٘م٤مسمؾ

  (11:  71: 59/ 331/ واًمٜمقر اهلدى) 



 91   اًمت٘مًٞمط   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 افتؼسقط بقع

: سم٤مإلٟمجٚمٞمزي يًٛمقه سم٤مًمٜم٦ًٌم: واطمد ؾم١مال قمٜمدي ذم اًمِمٞمخ ؾمٞمدٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

«Mortgage هبذا سمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم اًمٌٞمقت ويمؾ سم٤مًمت٘مًٞمط، سمٞم٧م شمِمؽمي أنؽ: يٕمٜملش 

 سمٞم٧م يِمؽمي واطمد أنف سم٤مًمذات رأجٙمؿ ُم٤م طم٤مًمٞم٤ًم، سمٞم٧م ُمًت٠مضمر أن٤م اعمقوقع،

  سم٤مًمت٘مًٞمط؟

ء يٛمٙمـ أٓ :اًمِمٞمخ   سم٤مًمٜم٘مد؟ اًمنما

 . طم٘مف أخػ ُم٤مئ٦م طمقازم اعمٜم٤مـمؼ هبذه اًمٌٞم٧م ٕن يٛمٙمـ: ٓ :ُمداظمٚم٦م

 . ممٙمـ ًمٚم٤ٌمئع سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م ًمٚمِم٤مري، سم٤مًمٜم٦ًٌم يٛمٙمـ ٓ :اًمِمٞمخ

 . يٌٞمٕمف اًمذي :ُمداظمٚم٦م

  ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 . يٛمٙمـ :اًمِمٞمخ

 . سم٤مًمٙم٤مش ًمؽ يٌٞمٕمف اًمٙم٤مُمؾ، اعمٌٚمغ ًمديؽ أن٧م إذا :ُمداظمٚم٦م

 ُمع اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ويمؾ إردن، ذم قمٜمدٟم٤م ُمقضمقدة اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 . جيقز ٓ: قمٜمدي اجلقاب سم٤مًمت٘مًٞمط، واًمٌٞمع سم٤مًمٙم٤مش اًمٌٞمع شمتٕم٤مـمك إؾمػ

 . جيقز ٓ :ُمداظمٚم٦م

ش اًمرسم٤م أو أويمًٝمام، ومٚمف سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف :اًمِمٞمخ

 ش.سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ ط اهلل رؾمقل هنك: »ُمًٕمقد اسمـ وحلدي٨م

 أن: ىم٤مل سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم ُم٤م: ًمف ىمٞمؾ طمرب، سمـ ؾمامك: وهق احلدي٨م راوي ؾمئؾ 

 .اًمت٘مًٞمط سمٞمع هق هذا ٟمًٞمئ٦ًم، ويمذا وسمٙمذا ٟم٘مداً  سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ: شم٘مقل
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 أيَّ  أو ؾمٞم٤مرةً  أو ُمريمقسم٤ًم، أو قم٘م٤مرًا، أو دارًا، يِمؽمي أن ُمًٚمامً  ٟمٜمّمح ٓ وًمذًمؽ 

، وهب٤م اؿمؽمى اًمٜم٘مد ؾمٕمر ًمف شمٞمن إن سم٤مًمت٘مًٞمط، رء  يمام رأؾمف، ُيَدسِمر اؿمؽماه ُم٤م وٟمٕمامَّ

 ٓ يٗمٕمٚمقن؟ ُم٤مذا ٟمًٞمئ٦ًم، وٓ ٟم٘مداً  ٓ يِمؽموا أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ اًمذيـ اًمٗم٘مراء يٗمٕمؾ

 ىمد قمغم: اًمٕم٤مُمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إُمث٤مل وذم يًت٠مضمرون، وإٟمام اًمٕمراء ذم يٛمقشمقن

  واوح؟ رضمٚمٞمؽ، ُمد حل٤مومؽ

 . ٟم٘مٓم٦م ذم :ُمداظمٚم٦م

  ىمٚم٧م؟ ُم٤م ومٝمٛم٧م هؾ وم٘مط، واوح :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٜم٘مٓم٦م ه٤مت :اًمِمٞمخ

 ًمٚمت٘مًٞمط ُم٤ًموي شم٘مري٤ٌمً  أدومٕمف اًمذي طم٤مًمٞم٤مً  اًمٌٞم٧م إجي٤مر أن: هل اًمتل :ُمداظمٚم٦م

 . ديٜم٤مر 511 طمقازم اًمِمٝمر ذم أدومع أن٤م: يٕمٜمل اًمِمٝمري

 ُمٜمٝم٤م يٜمٓمٚم٘مقن اًمتل ىمقاقمدهؿ وُمـ اًمٙمٗمر، سمالد ذم قم٤مئش أن٧م! أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

ر اًمٖم٤مي٦م: هب٤م اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م وئمٚمٛمقن  .اًمقؾمٞمٚم٦م شُمؼَمِ

ر ٟم٤مؾمٌتٜم٤م إذا اًمٖم٤مي٦م: يٕمٜمل سم٤مـمٚم٦م، اًم٘م٤مقمدة هذه اًمنمع ذم   يم٤مٟم٧م وًمق اًمقؾمٞمٚم٦م، شُمؼَمِ

 .اًمنمع ذم قمٜمدٟم٤م جيقز ٓ ذقمٞم٦م همػم

 اًم٘مًط ُم٤مذا؟ شم٤ًموي إضمرة هذه ؿمٝمري٦م، أضمرة يدومع اعمًت٠مضمر ومٙمقن 

 .اعمٕمّمٞم٦م اإلٟم٤ًمن يرشمٙم٥م أن يؼمر ٓ هذا اًمِمٝمري،

 . هٙمذا :ُمداظمٚم٦م

 واوح؟ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 . ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 . سم٤مرك وومٞمؽ :اًمِمٞمخ
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 . اخلػم جيزيؽ اهلل :ُمداظمٚم٦م

 . حيٗمٔمؽ اهلل :اًمِمٞمخ

 (11: 77: 57/ 559/  واًمٜمقر اهلدى)

 بقعي دم وبقعتغ صػؼي دم صػؼتغ ظـ افـفل

 أن سمٕمدش رسم٤م صٗم٘م٦م ذم صٗم٘مت٤من: »ُمًٕمقد اسمـ ىمقل ذح ذم إًم٤ٌمين ىم٤مل]

 [:ًمٖمػمه صححف

 .اًمٞمقم اًمت٘مًٞمط سمٞمع وهق ُمٕمٜم٤مه، ذم وُم٤م سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنك يمحدي٨م هق

  (758/ 7) اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح

 بقعي دم بقعتغ ظـ افـفل حديٌ معـك

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 سمٛمئ٦م اًمًٚمٕم٦م هذه أبٞمٕمؽ: ي٘مقل أن: سم٠منفش ؾمٜمٜمف» ذم اًمٜم٤ًمئل وُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمامء ومنه

 سمٞمع ذم ذـم٤من جيقز ٓ: »ط ىمقًمف أجًْم٤م ومن وسمف ٟمًٞمئ٦م، دؤهؿ وسمٛمئتل ٟم٘مًدا درهؿ

: ُمًٕمقد اسمـ ىمقل سمٛمٕمٜمك وهق وهمػمهؿ، إثػم واسمـ ىمتٞم٦ٌم اسمـ ىمقل وهق ،شواطمد

 سمف اًمٜم٤مس أيمثر اسمتكم اًمذي اًمت٘مًٞمط سمٞمع وهق إثػم، اسمـ ىم٤مل يمام صٗم٘م٦م، ذم صٗم٘مت٤من

 ٕنف اًمثٛمـ، سمجٝم٤مًم٦م يٕمٚمف ُمـ إمم شمّمغ ومال احلدي٨م، هذا ذم يمام اًمرسم٤م، وقمٚمتف اًمٞمقم،

 .أجًْم٤م اًمقاىمع وظمالف اًمٜمص، ظمالف

 (551/ 7)اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح
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 بقعي دم بقعتغ بوب مـ فقس افتؼسقط بقع بلن افؼقل ظذ افرد

 ؾقف إصؾ هق افـسقئي بقع ٕن

 اًمٜمًٞمئ٦م سمٞمع إن ي٘مقًمقن[ سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم عم٠ًمخ٦م] شم٠مويالً  سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

  إصؾ؟ هق قمٜمدهؿ

   إصؾ؟ ووع ُمـ :اًمِمٞمخ

 .  هؿ :اًم٤ًمئؾ

  إيش؟ ؿم٤من ُمـ :اًمِمٞمخ

 . يمذا ي٘مقًمقا  هؿ :اًم٤ًمئؾ 

 وُم٤م هٙمذا، إصؾ هذا: ىم٤مًمقا  أجش؟ ؿم٤من ُمـ ًمٙمـ أظمل، ي٤م قم٤مرف :اًمِمٞمخ

 يمذًمؽ؟ أخٞمس سم٤مًمت٘مًٞمط، إصؾ يٗمٞمدهؿ اًمذي

 ًمف سمٞم٘مقًمقا  ؿمق ٟم٘مًدا، يم٤مش أدومع سمدي أن٤م  هلؿ ي٘مقل سمٞمجل واطمد ـمٞم٥م، 

 .ٓ وإٓ ًمف سمٞمخٗمْمقا 

 إصؾ إن ىم٤مًمقا  أو ٟم٘مًدا إصؾ إن ىم٤مًمقا  ؾمقاء..اًمٌٜمقك يمؾ هذول ُمثؾ: وم٢مذاً  

 .ٟمًٞمئ٦م

 اًمرسم٤م، هل اًمزي٤مدة هذه  اًمٜم٘مد، قمغم زي٤مدة إصؾ هذا ُم٘م٤مسمؾ ي٠مظمذون أهنؿ: اعمٝمؿ 

 ش.اًمرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ» اًمًالم قمٚمٞمف  ىم٤مل يمام

 .أصال واطمدة سمٞمٕم٦م هل ي٘مقًمقن هؿ :اًم٤ًمئؾ

 سمٕمض إن: آٟمٗم٤م وىمٚم٧م اًمٙمالم، ؾمٌؼ ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اًمٙمالم ؾمٌؼ هذا ُم٤م :اًمِمٞمخ

 سمٞم٘مقًمقا  ؿمق اًمثٛمـ، ضمٝم٤مًم٦م ضمقاز هق اًمٜمٝمل ؾم٥ٌم أن ىم٤مًمقا  اًمذيـ اًمٜم٤مس أوئلؽ

 ؾمػمة شمٗمتح وٓ سم٤مًمت٘مًٞمط هذا أجش ىمد هلؿ ىمؾ روح شمِمؽمي سمِّدك إذا أن٧م ًمٚمِم٤مري،

 .اًمٜم٘مد
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 وضمؾ، قمز اهلل طمرم ُم٤م ٓؾمتحالل اًمٚمٕم٥م قمـ قم٤ٌمرة: أظمل يمٚمٝم٤م هذه: وًمذًمؽ 

 ًمق ىمٚمقهبؿ، ُمـ ٟم٤مسمع اًمٙمالم هذا هؾ ،[ٟم٘مًط] أن إصؾ سمٞم٘مقًمقا  اًمٚمٕم٥م هذا ُمـ

 اًمِمٞمٓم٤من يقِح  مل أووح سمٕم٤ٌمرة ٟم٘مقل أو إصؾ هذا يْمٕمقا  مل اًمذيـ ه١مٓء ؾم٠مخ٧م

 شم٠مظمذون أنتؿ أظمل ي٤م ًمٞمش: ؾم٠مختٝمؿ ًمق اًمت٘مًٞمط، هق سمٞمٕمٝمؿ ذم إصؾ أن سمٕمد، إًمٞمٝمؿ

ًمٜم٤م، ٟمٕمٓمؾ قمؿ ٟمحـ: ًمؽ سمٞم٘مقًمقا  اًمت٘مًٞمط، ُُم٘م٤مسمؾ زي٤مدة  وإٓ اًمٙمالم هذا شمٕمرومقن أُمقا

ًمٜم٤م[ اًمتٕمٓمٞمؾ] ُم٘م٤مسمؾ ٟمحـ وم٢مذاً  ضمداً  ُمٕم٘مقل ٓ  اًمتٕمٓمٞمؾ ُم٘م٤مسمؾ زي٤مدة ٟم٠مظمذ ُٕمقا

 ٓ؟ وإٓ أن٧م هذا شمٕمرف

 زي٤مدة شم٠مظمذون ح٤مذا: هلؿ ىمٞمؾ إذا سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم يٌٞمٕمقن اًمذيـ اًمٜم٤مس :أىمقل 

ًمٜم٤م ٕن سمٞم٘مقًمقا: اًمت٘مًٞمط؟ ُُم٘م٤مسمؾ  ومٜمحـ سم٤مًمت٘مًٞمط، سمٞمٕمٜم٤م سم٥ًٌم وشمذه٥م شمتقزع أُمقا

ًمٜم٤م اًمتٕمٓمٞمؾ ه٤م ٟمٕمقض سمِّدٟم٤م ًمٜم٤م ًمرؤوس ُٕمقا  ٟم٠مظمذه٤م اًمتل اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمزي٤مدة هبذه أُمقا

 ًمٞمش: ؾم٤مئؾ ؾم٠مخؽ ًمق: يٕمٜمل ي٘مقًمقهن٤م، اًمتل اًمٗمٚمًٗم٦م هذه شمٕمرومقن اًمت٘مًٞمط، ُم٘م٤مسمؾ

 .ًمٞمش سمتٕمرف ُم٤م سمًٕمريـ؟ سمٞمٌٞمٕمقا  ه١مٓء

 .ٓ :اًم٤ًمئؾ

 هذا يٕمٜمل، واىمٕمٞم٦م ٟم٤مطمٞم٦م قمـ سمحٙمل اًمنمقمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م سمحٙمل ُمق ٓ :اًمِمٞمخ

 اًمنمقمل، اًم١ًمال ُمق ؿم٤من ُمـ ُمش اًمٜم٘مد، قمـ زي٤مدة سم٤مًمت٘مًٞمط سمٞمٌٞمع ًمٞمش اًمت٤مضمر

ادات أو اًمًٞم٤مرات اًمت٤مضمر يٌٞمع ح٤مذا: اىمتّم٤مدي ذقمل ؾم١مال  إمم اًمثالضم٤مت اًمؼَمَّ

 اًمت٘مًٞمط؟ ُم٘م٤مسمؾ اًمثٛمـ ذم سمزي٤مدة آظمره،

 .إهمراءات ٟمٕمٛمؾ ي٘مقًمقن :اًم٤ًمئؾ

را ىمٚمتف وهذا أن، ؾم١مآً  سم٠ًمخؽ أن٤م هذا، ذم ؾمٌ٘متٝمؿ هذه :اًمِمٞمخ  وشمٙمرارا، ُمرا

 واطمد واطمدة، ويم٤مًم٦م ُمـ ًمًٞم٤مرة شم٤مضمريـ قمٜمدك يم٤من إذا: اجلقاب ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ًمٙمـ

 اًمت٘مًٞمط ؾمٕمر سمًٕمريـ سمٞمٌٞمع وأظمر واطمد، سمًٕمر وشم٘مًٞمٓم٤م ٟم٘مًدا واطمد سمًٕمر سمٞمٌٞمع

 أيمثر؟ إهمراء ومٞمف أُّيام اًمٜم٘مد، ؾمٕمر ُمـ أقمغم

 .إول ؿمؽ ٓ :اًم٤ًمئؾ
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 هق سمٞمٜمٝمام، إهمراء سم٤مًمت٘مًٞمط يٌٞمع اًمِٚمـل ضمٕمٚم٧م اًم٘مْمٞم٦م، ىمٚم٧ٌم يمٞمػ وم٠من٧م :اًمِمٞمخ

 .اإلهمراء هق اًمٜم٘مد سمًٕمر يٌٞمع

 .ٟم٘مداً  يِمؽمون أهنؿ يتّمٕمٌقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ؿمٞمخ، :اًم٤ًمئؾ

 قمٜمده هذا صم٤مين، شم٤مضمر ص٤مطمٌل وهذا اًمت٤مضمر أن٤م اًمٔم٤مهر، قمكم ومٝمٛم٧م ُم٤م :اًمِمٞمخ

 سمٞمٌٞمع ٟم٘مدا، أن٤م سمٜمٌٞمع اًمكم سم٤مًمًٕمر مجٞمٕم٤م ًمٚمٜم٤مس سمٞمٌٞمع هق قمٜمدي، اًمكم اًمٌْم٤مقم٦م ٟمٗمس

 اًمت٘مًٞمط سمًٕمر وم٠مبٞمع أن٤م أُم٤م اًمٜم٘مد، ؾمٕمر شمٌٕمل سم٤مًمًٕمر اًمٜم٤مس جلٛمٞمع واًمت٘مًٞمط سم٤مًمٜم٘مد

 .ًمٕمٜمده وإٓ ًمٕمٜمدي جيق اًمزسم٤مئـ اًمٜم٘مد، ؾمٕمر ُمـ أهمغم

 .ًمٕمٜمده سمٞمجقا  :اًم٤ًمئؾ

 قمٜمدي: سمٞمجقا  ًمٞمس هؿ يًتٓمٞمع ٓ أنف سم٘مْمٞم٦م هذا دظمؾ ؿمق ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 أخكم شمٌٕمل سم٤مًمًٕمر يِمؽموا سمٞمًتٓمٞمٕمقا  ُم٤م واعم٤ًميملم، اًمٗم٘مراء ه١مٓء سمٞمًتٓمٞمع ُم٤م ٕهنؿ

 أضمؾ ُمـ وإٟمام إهمراء، هذا شم٘مقل ٓ ومٞمؽ اهلل وم٤ٌمرك قمٜمده، ومٌػموطمقا  اًمزي٤مدة، هق

 يم٤مٟمقا  يٕمٚمٛمقن يم٤مٟمقا  ًمق احل٘مٞم٘م٦م ذم وهؿ اًمتُّج٤مر، ٟمٗمقس ذم ىم٤مم اًمذي اًمٓمٛمع إؿم٤ٌمع

 .اًمت٘مًٞمط وسمًٕمر واطمدٍ  سمًٕمرٍ  يٌٞمٕمقن يٕمٜمل آٟمٗم٤م، ُمثالً  ضسم٧م سمام يٕمٛمٚمقن

 ُم٤م أنف سمٚمٖمف ح٤م اًمٙمقي٧م، ذم قمٜمديمؿ ؾمٞم٤مرات يمٌػم شم٤مضمر هٜم٤مك أنف سمٚمٖمٜمل وأن٤م 

ه اًمٜم٘مد ؾمٕمر رومع سمًٕمريـ، يٌٞمع سمٞمجقز ا  ئمٚمؿ يم٤من ومٝمق اًمت٘مًٞمط، ؾمٕمر ُمع وؾَمقَّ

 سمٞمِمؽمي أو ٟم٘مد سمٞمِمؽمي اًمِٚمـل ؾمقاء اًمِمٕم٥م يمؾ ئمٚمؿ أن ص٤مر اًمِمٕم٥م ٟمّمػ

 .اًمت٘مًٞمط

 ُمراسمح٦م هل ُم٤م اعمراسمح٦م هذه ي٘مقًمقا  وُم٤م اعمراسمح٦م، هق ُم٤م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًم٤ًمئؾ

 .اإلؾمالم

 ه٤مي وُمٞم٦م، سم٠مخػ إي٤مه٤م ًمؽ وأبٞمع سم٠مخػ ؾمٞم٤مرة اؿمؽمي٧م أن٤م: اعمراسمح٦م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ أجْم٤م، اًمٌٜمقك شمٗمٕمؾ يمام ودوران ًمػ ًمٞمس ُمراسمح٦م

  (11:  31: 19/ 785/ واًمٜمقر اهلدى)
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 (افتؼسقط) إجؾ مؼوبؾ افزيودة

 ـمٌٕم٤مً  اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ وذم اًمتٛمقيؾ سمٜمؽ ذم أن ـمٌٕم٤م ًمٚمٌٜمقك، سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 ذم ظم٤مص٦م اًمٙمقي٧م، ذم قمٜمدٟم٤م وظم٤مص٦م إضمؾ سمٞمع عمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم سمٞمٗمتقا  ٟم٤مس ذم

 اعم٠ًمخ٦م، هبذه ىمقل اإلؾمالم ؿمٞمخ اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ أن وحيتجقا  اًمتٛمقيؾ، سمٜمؽ

 سمامئ٦م شمٌٞمٕمف أن ًمؽ جيقز ومرس قمٜمدك يم٤من إذا ُمثالً  أن٧م يٕمٜمل ًمٚمٗمرس ًمٚم٘مرض سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ؿمٞمخ ًم٘مقل سم٤مًمٜم٦ًٌم صحٞمح هق هؾ اًم٘مقل ومٝمذا سم٤مٕضمؾ، وؾمٌٕمقن وسمامئ٦م ديٜم٤مر

 يٕمٜمل؟ اإلؾمالم ؿمٞمخ ذًمؽ ىم٤مل هؾ اإلؾمالم

 اعم٘مّمقد هق ُم٤م اًمٗمرس ِذيْمرك ًمٙمـ هذا، سمجقاز ي٘مقل اإلؾمالم ؿمٞمخ :اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل يمٛمثؾ ًمٙمـ سمذاشمف،

 أي اًمت٤مسمٕملم، قمٝمد ُمـ ظمالومٞم٦م اعم٠ًمخ٦م أن ضمٞمدا شمٕمٚمٛمقا  أن جي٥م: أوٓ اعم٠ًمخ٦م 

 وُمٜمٝمؿ جيٞمزه ُمـ ُمٜمٝمؿ اًم٘مديؿ، ُمٜمذ ظمالف ومٞمٝم٤م ُم٠ًمخ٦م إضمؾ، ُُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة أظمذ

 وهق-: إول اًم٥ًٌم: اصمٜملم ًمًٌٌلم وذًمؽ اح٤مٟمٕملم: ه١مٓء ُمع وٟمحـ يٛمٜمٕمف، ُمـ

 سمٞمعٍ  قمـ قمـ وشمٜمٝمك سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم قمـ شمٜمٝمك أطم٤مدي٨م هٜم٤مك أن -اعمقوقع ذم إصؾ

 قمٚمٞمف  ىمقًمف وهق اًم٤ٌمب، هذا ذم ضم٤مء ُم٤م يمؾ ُمـ أووح آظمر وطمدي٨م وؾمٚمػ،

 قمـ هنك» إومم إطم٤مدي٨مش اًمرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ: »اًمًالم

 ُم٤م: ًمف ىمٞمؾ طمرب، سمـ  ؾمامك وهق احلدي٨م رواة أطمد ُمـ شمٗمًػمه ضم٤مءش سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم

 ذم سمٞمٕمتلم ٟمًٞمئ٦م، ويمذا وسمٙمذا ٟم٘مداً  سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ شم٘مقل أن: ىم٤مل سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم

 .ٟمًٞمئ٦م زي٤مدة أي ويمذا وسمٙمذا ٟم٘مد سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ شم٘مقل أن سمٞمٕم٦م،

 سمًٕمريـ واطمدة طم٤مضم٦م شُم٤ٌمع أن قمـ هنك اًمًالم قمٚمٞمف   اًمرؾمقل أن صح وىمد 

 .خمتٚمٗملم

يـ سم٥ًٌم ضم٤مء آظمتالف   اًمٜمٝمل، هذا قمٚم٦م هق ُم٤م اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ صمؿ اًمٜمًٞمئ٦م، اًمدَّ

 اًم٤ٌمئع ٕن اًمثٛمـ: جلٝم٤مًم٦م هق اًمٜمٝمل ي٘مقًمقن اًمت٘مًٞمط سمٞمع ضمقاز إمم يذهٌقن اًمذيـ

 .اًمثٛمـ ضمٝم٤مًم٦م سم٥ًٌم هق وم٤مًمٜمٝمل إضمؾ، وصمٛمـ اًمٜم٘مد صمٛمـ صمٛمٜملم قمرض
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 ُُمٕم٤مرض أنف -إهؿ وهق-: إول اًمدًمٞمؾ اصمٜملم، سمدًمٞمٚملم ُمردود اًمت٠مويؾ وهذا 

 أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ» إظمػم احلدي٨م ذم اعمٜمّمقص ًمٚمتٕمٚمٞمؾ

 ش.اًمرسم٤م

 اًم٥ًٌم هق هذا. اًمثٛمـ ضمٝم٤مًم٦م قمٚم٦م وًمٞم٧ًم رسمقي٦م، قمٚم٦مٌ  هل اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚم٦م: وم٢مذاً  

 .إول

ىمِعَ  أن: اًمث٤مين اًم٥ًٌم   واًم٤ٌمئع اًمِم٤مري ٕن سم٤مـمؾ: اًمتٕمٚمٞمؾ هذا سم٠من يِمٝمد اًمقا

 سمام إضمؾ سمٞمع ُٟمِٔمؿ اًمذي اًمزُمـ هذا ذم ظم٤مص٦مً  أظمر، قمـ أطمُدمه٤م يٜمٗمّمؾ طملم

 أطمد حتدد وىمد إٓ أظمر قمـ أطمدمه٤م يٜمٗمّمؾ ومال سم٤مًمٙمٛمٌٞم٤مٓت،  اًمٞمقم يًٛمك

قمقهن٤م؟ اًمتل اجلٝم٤مًم٦م وم٠مجـ اًمثٛمٜملم،  .أبًدا اعمقوقع ذم ضمٝم٤مًم٦م ُم٤مذم!  َيدَّ

 واًمٜمٔمري٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞمتلم ُمـ اعمٜم٘مقض اًمتٕمٚمٞمؾ هذا قمغم سمٜمقا  وًمذًمؽ 

 اًمٞمٝمقد، طِمَٞمؾ شمِمٌف ٕهن٤م ضمدا: مم٘مقشم٦م يٕمٜمل ؿمٙمٚمٞم٦م، صقرة ذًمؽ قمغم سمٜمقا  اًمقاىمٕمٞم٦م،

 سَمٞم٤َّمع ُمثال اًمت٤مضمر قمٜمد شمروح ٓ سم٤مًمت٘مًٞمط، شمِمؽمي سمدك ح٤م أن٧م: ًمٚمِم٤مري ي٘مقًمقن

 خم٤مًمٗم٦م ذم شم٘مع هٞمؽ ٕنف اًمت٘مًٞمط، أجش وىمد ٟم٘مدا اًمًٞم٤مرة أجش ىمد ًمف ىمؾ اًمًٞم٤مرات،

 هٞمؽ صمٛمٜملم ذم ُم٤م هٜم٤م سم٤مًمت٘مًٞمط، اًمًٞم٤مرة هذا أجش ىمد ًمف ىمؾ ًمٙمـ اًمٔم٤مهر، ذم احلدي٨م

 .صمٛمٜملم ذم ُم٤م زقمٛمقا 

  سمتٌٞمع أن٧م إيش وىمد ومٌٞم٘مقل هم٤مًمٞم٤م، اًمًٕمر هذا وضمد واطمد أنف ًمق ـمٞم٥م، 

 ومٚمف»  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل  ىمقل شمذيمرٟم٤م إذا ظم٤مص٦مً  ودوران، ًمػ هذا سم٤مًمٜم٘مد؟

 .رء هذا اًمزي٤مدة، يٕمٜمل اًمرسم٤م أو صمٛمٜم٤م أن٘مّمٝمام: أيش أويمًٝمام

د إذا ومٞمام -ضمًدا ىمقي وهق- اعمقوقع ذم صم٤مين رء  اًمٕم٤مدات قمـ اإلٟم٤ًمن شَمـَجرَّ

 اًمٖمٜمل قمٜمد ي٠ميت إٟم٤ًمن سملم اًمٗمرق ؿمق اًمٕمٚمؿ، أهؾ سمٕمض قمـ شمّمدر اًمتل واًمٗمت٤موى

 ُم٤م رضمؾ ومٞم٠ميت أتقُم٤مشمٞمٙمٞم٦م، سمّمقرة يٕمٜمل اًمٌٜمؽ ؾمٞمٗمٝمؿ ٕنف اًمٌٜمؽ ٟم٘مقل وُم٤م ُم٤م همٜمٌل 

 إًمٞمٝم٤م، سمح٤مضم٦م وأن٤م ؾمٞم٤مرة، أؿمؽمي ُأريد أن٤م: ًمف سمٞم٘مقل اًمٖمٜمل، قمٜمد اًمًٞم٤مرة صمٛمـ قمٜمده

 ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م ُمٙم٤موم٠مة ُمثال سم٤مقمٓمٞمؽ وأن٤م إي٤مه٤م وم٠مىمروٜمل ديٜم٤مر آٓف أرسمٕم٦م ُمثال  وصمٛمٜمٝم٤م

 أن٧م: سمٞم٘مقل قمٚمٞمؽ، يرى اهلل ُمْمٓمر أن٤م سمس جيقز، ُم٤م هذا طمرام هذا رسم٤م هذا ٓ،
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ك اًمكم اًمًٞم٤مرة اؿمؽمي روح  أرسمع سمدل زم شمدومع سمس صمٛمٜمٝم٤م، ًمؽ سم٤مدومع وأن٤م إي٤مه٤م سمدَّ

 .ضم٤مز هذا ومخًامئ٦م  آٓف أرسمٕم٦م آٓف

: يٕمٜمل ودوران، ًمػ إظمرى، واًمّمقرة إومم اًمّمقرة سملم اًمٗمرق ُم٤م ـمٞم٥م، 

 آٓف أرسمٕم٦م ُمٜمل شم٠مظمذ هذا سمٞمجقز ُم٤م: ًمف ىم٤مل ُم٤ٌمذة، اًمرسم٤م ٕيمؾ وؾمٞمٚم٦م اًمٌٞمع طَمطّ 

 ًمؽ سم٤مدومع وأن٤م اًمًٞم٤مرة اؿمؽمي روح ًمٙمـ رسم٤م، هذا وُمٞم٦م  آٓف أرسمٕم٦م إي٤مهؿ شمٕمٓمٞمٜمل

 .ومخًامئ٦م آٓف أرسمٕم٦م وسمتٕمٓمٞمٜمل صمٛمٜمٝم٤م

: اًمنميٕم٦م ىمقاقمد ُمـ ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ اًمِمٙمٚمٞم٦م، ذم اظمتٚمٗم٧م أهن٤م همػم اًم٘مْمٞم٦م، ٟمٗمس 

 يٕمٜمل اًمٞمقم، ي٘مقًمقن يمام اعمْمٛمقن إمم يٜمٔمر اًمِمٙمؾ، إمم سمٞمٜمٔمر ُم٤م احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أن

 .أصقًمٞم٦م قم٤ٌمرة هذه، سمٛم٘م٤مصده٤م وإُمقر اًمٖم٤مي٦م

 احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع حتريؿ اًمٞمٝمقد ىمّم٦م اًمٙمريؿ، اًم٘مران إًمٞمف ُأْوطِمَل  ط  اًمرؾمقل 

وقا  ويمٞمػ اًم٧ًٌم، يقم اًمّمٞمد قمٚمٞمٝمؿ  وإٟمام سم٤مًمّمٞمد، ًمٞمس اًمّمٞمد ُمـ وم٤مهتؿ ُم٤م قَمقَّ

 اًم٧ًٌم، يقم اصٓم٤مدوا ُم٤م صحٞمح ودوران، ًمػ اطمتٞم٤مل هذا اخلٚمج٤من، أبقاب سمًد

 يقم وهق اًمّمٞمد حتريؿ يقم اًمّمٞمد ُمـ وم٤مهتؿ ُم٤م ًمٞمٕمقوٝمؿ وؾمٞمٚم٦م شمٕم٤مـمقا  ًمٙمـ

 .اًم٧ًٌم

 يزداد ًمٙمل ًمٚمٞمٝمقد: أظمرى طمٞمٚم٦م اًمًالم قمٚمٞمف  حلديثف سمٞم٤مٟم٤مً  اًمرؾمقل وزاد 

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ُمثٚمٝم٤م، ذم ي٘مٕمقن وٓ اًمٞمٝمقد سمحٞمؾ سمّمػمة اعم١مُمٜمقن

 وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م صمؿ ذوسمقه٤م، أي ومجٛمٚمقه٤مش اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ طُمِرُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ»

م إذا اهلل وإن أثامهن٤م،  .صمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طَمرَّ

 قمٚمام اإلهلل، احلٙمؿ قمغم صؼموا ومام اًمِمحقم، قمٚمٞمٝمؿ طُمِرُم٧م اًمٞمٝمقد ه١مٓء: إًذا 

 سمٖمػم إنٌٞم٤مء ي٘متٚمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ هب١مٓء يٚمٞمؼ ري٥م وٓ ؿمؽ ٓ قم٤مضمؾ طمٙمؿ سم٠منف

ـَ  وَمٌُِٔمْٚمؿٍ ﴿ وضمؾ قمز ىم٤مل يمام اًمٕم٘مقسم٦م هذه سمٛمثؾ وضمؾ قمز اهلل ومٕم٤مىمٌٝمؿ طمؼ، ـَ  ُِم ِذي  اًمَّ

ُْمٜم٤َم َه٤مُدوا ٤ٌَمٍت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  طَمرَّ  [.711:اًمٜم٤ًمء﴾ ]هَلُؿْ  ُأطِمٚم٧َّْم  ـَمٞمِ

 وم٠مظمذوا اًمٕم٤مدل، اإلهلل احلٙمؿ هذا قمغم صؼموا ومام اًمِمحقم، اًمٓمٞم٤ٌمت هذه ُمـ

 ص٤مر اًمِمحؿ ؿمٙمؾ ومتٖمػم حتتٝم٤م، ُمـ اًمٜم٤مر وأوىمدوا اًم٘مدور ذم ووٕمقه٤م اًمِمحقم
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 يزال، ٓ ؿمحؿ ؿمحؿ ًمٙمٜمف اًمٓمٌٞمٕمل، اًمِمٙمؾ همػم ؿمٙمال مجقده ذم أظمذ صمؿ ؾم٤مئاًل،

 أضمؾ ُمـ ؿمٙمؾ شمٖمٞمػم: ُمٜم٤مؾم٦ٌم هبٞمؽ سم٘مقل أن٤م ًمذًمؽ. اظمتٚمػ اًمِمٙمؾ أجش ًمٙمـ

م أيمؾ يٕمٜمل إيمؾ،  .هذه سمتٖمٞمػماًمِمٙمٚمٞم٤مت احلرا

: ُمثال أقمٓمٞمؽ وي٘مقل ىمرو٤م، اًمٖمٜمل ُمـ حيت٤مج آٟمٗم٤م، ؿمٙمٚمٞم٦م أُم٤مم إًذا ومٜمحـ 

 ٓ ي٘مقل احل٤مض، اًمٕمٍم سمٚمٖم٦م طمتك وم٤مئدة سمٞمًٛمٞمف وُم٤م رسم٤م سمٞمًٛمٞمف ُم٤م اؾمؿ  أو إيمراُمٞم٦م

 هذه سملم ومرق ذم ُم٤م قمرومتؿ يمام اًم٘مّم٦م آظمر إمم... روح ًمٙمـ سمٞمجقز ُم٤م طمرام هذا

 .مت٤مُم٤م اًمِمٙمؾ اظمتالف إٓ وشمٚمؽ

 وؿم٤مهدي اًمقزم سم٢مذن يتزوج أن ًمٚمرضمؾ أب٤مح وضمؾ قمز اهلل أن ٟمٕمٚمؿ يمذًمؽ 

م ًمٙمٜمف قمدل،  واعمَُحٚمَّؾ اعمُـَحِٚمؾ اهلل ًمٕمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف  وىم٤مل اًمتحٚمٞمؾ،  اًمٜمٙم٤مح طَمرَّ

 قمدل ؿم٤مهدي ُمقضمقد، اًمقزم إذن: اعم٤ٌمح اًمٜمٙم٤مح هق صقرشمف؟ ُم٤م اًمتحٚمٞمؾ ٟمٙم٤محش ًمف

 ـمٚم٘مٝم٤م اًمتل اعمرأة هذه أن: أي اًمتحٚمٞمؾ، قمغم اشمٗم٘م٤م ُم٤مذا قمغم اًمزوضملم ًمٙمـ ُمقضمقد،

 يمام زوضم٤م ومتًتٕمػم همػمه، زوضم٤م شمٜمٙمح أن سمٕمد إٓ إًمٞمٝم٤م، ًمف رضمٕم٦م ٓ سم٤مشًم٤م ـمالىم٤م زوضمٝم٤م

 ؾمٌٞمٚمٝم٤م: ُيـَخِٚمـل صمؿ قمٚمٞمٝم٤م يدظمؾ صمؿ وإي٤مه، هل ومتتٗمؼ اعمًتٕم٤مر، سم٤مًمتٞمس اًمرؾمقل ؾَماّمه

 .إًمٞمف شمٕمقد أجش هل ؿم٤من ُمـ

 ؿمٝمقد اًمزوضملم، رو٤م اًمقزم، إذن: وهل شمقومرت، هٜم٤م اًمٜمٙم٤مح ومنموط 

 اًمٕم٘مد هذا ُمـ اًمٖم٤مي٦م إمم ٟمٔمر احلٙمٞمؿ وم٤مًمِم٤مرع ؿمٙمٚمٞم٦م، هذا ًمٙمـ آظمره، إمم اًمِم٤مهديـ

ـْ  ًَمفُ  حَتِؾُّ  وَمال ـَمٚمََّ٘مَٝم٤م وَم٢مِنْ : ﴿اهلل طمرم ُم٤م حتٚمٞمؾ اًمٖم٤مي٦م؟ هل ُم٤م اًمٜمٙم٤مح، هذا وُمـ  سَمْٕمدُ  ُِم

هُ  َزْوضًم٤م شَمٜمِٙمَح  طَمتَّك  .[531:اًمٌ٘مرة﴾ ]هَمػْمَ

 ًَمُٙمؿْ  ظَمَٚمَؼ : ﴿شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ذقمٞم٤م زوضم٤م يٕمٜمل همػمه، زوضم٤م ُمًتٕم٤مرا، شمٞم٤ًمً  ُمش 

ـْ  ُٙمؿْ  ُِم ًِ ُٙمٜمُقا  َأْزَواضًم٤م َأنُٗم ًْ ةً  سَمٞمْٜمَُٙمؿْ  َوضَمَٕمَؾ  إًَِمٞمَْٝم٤م ًمَِت  .[57:اًمروم] ﴾َوَرمْح٦َمً  َُمَقدَّ

 وـمره وي٘ميض قمٚمٞمٝم٤م جيل يم٤مًمتٞمس اًمزوج هذا أبًدا، يمذًمؽ يٙمقن ٓ اًمزوج هذا

 ح٤مذا:ش ًمف واعمَُحٚمَّؾ اعمَُحِٚمؾ اهلل ًمٕمـ: »إول ًمٚمزوج ًمتحؾ ؾمٌٞمٚمٝم٤م خيكم صمؿ ُمٜمٝم٤م،

 .اهلل طمرم ُم٤م اؾمتحالل قمغم اطمت٤مًمقا  ٕهنؿ

 سمٚمػ ًمٙمـ طمرام، هذا اًم٘مرض ُم٘م٤مسمؾ ُم٤ٌمذة رسم٤م شم٠مظمذ ودوران، ًمػ هذا: إذاً  
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 شمٕمرف سَم٠مَ  سم٢مُمٙم٤مٟمؽ هذا قمروم٧م وم٢مذا اًمٞمٝمقد، صٜمٞمع هق هذا طمالل، هذا ودوران

 .أدري ُم٤م اًمٌٜمقك يمؾ أو اًمٌٜمقك سمٕمض أطمٙم٤مم

 (11:  71: 52/ 785/ واًمٜمقر اهلدى)

 افتؼسقط بقع حؽؿ

 ىمد اًمنميم٦م، ص٤مطم٥م أن٧م سملم اًمنميٕم٦م، ُم٘م٤مصد إمم ٟمٔمرٟم٤م إذا ومٞمام ومرق ٓ :اًمِمٞمخ

 آٓف أرسمٕم٦م وسم٤مًمت٘مًٞمط يم٤مش، آٓف أرسمٕم٦م صمٛمٜمٝم٤م اًمًٞم٤مرة قمٜمدك ُمـ يِمؽمي

 أن٧م أظمرى، صقرة ذم أو ُم٤ٌمذة، اًمّمقرة هذه ذم ؾمقاء: ًمؽ سم٘مؾ ومخًامئ٦م،

 يمام سمدي آٓف، أرسمٕم٦م أىمروٜمل ومْمٚمؽ ُمـ: ًمؽ سم٘مقل وهمٜمل، ذيم٦م ص٤مطم٥م

 .ومٞمف إؿمٙم٤مل ذم ُم٤م طمرام هذا مخًامئ٦م، سمدي وم٤مئدة، اًمٞمقم يًٛمقهن٤م

 ؾمٞم٤مرة أؿمؽمي سمدي واهلل آٓف؟ أرسمٕم٦م سمدك ًمٞمش أووح٧م إذا وسمخ٤مص٦م ـمٞم٥م، 

 مخًامئ٦م أقمٓمٞمٜمل سمس آٓف، سم٠مرسمٕم٦م ؾمٞم٤مرة سمٕمٓمٞمؽ أن٤م ـمٞم٥م، آٓف، أرسمٕم٦م صمٛمٜمٝم٤م

 اًمّمقرشملم؟ سملم اًمٗمرق هق ُم٤م اًمت٘مًٞمط، ُم٘م٤مسمؾ

 سمٞمع، وهٜم٤م ديـ إومم وم٤مًمّمقرة ضمديد، هٜم٤م قم٤مُمؾ دظمؾ إٟمف ؾمقى ومرق ومٞمف ُم٤م 

ـخذٟم٤م م، هق ُم٤م ٓؾمتحالل ذريٕم٦م اًمٌٞمع وم٤مشمَّ  ضم٤مء يمام مت٤مُم٤ًم، ؿمٙمٚمٞم٦م ىمْمٞم٦م ص٤مرت ُُمـَحرَّ

 .ُمٕمرووم٦م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم اًم٧ًٌم ىمّم٦م ذم ذًمؽ قمغم شمٜمّمٞمص

 إـمالىم٤ًم،... سمٞمذيمر ي٘م٤مل يمام أطمد وٓ اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم قمٜمد اعمجٝمقل احلدي٨م وذم 

 اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ اعمقوقع، صٛمٞمؿ ذم قمالىم٦م ًمف أنف ُمع

 إذا وضمؾ قمز اهلل وإن أثامهن٤م، وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م، صمؿ ومجٛمٚمقه٤م اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ طُمرُم٧م

م  اًمٓمٌٞمٕمل اًمِمحؿ قمغم داروا ُمٜمٝم٤م، اًمٞمٝمقد ؾمقت ؿُمقش صمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طَمرَّ

 .وم٤مؾمتحٚمقه ومذوسمقه

 سمدون آٓف أرسمٕم٦م ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة ُمـ اًمٗمرق ومِمق أيمؾ، أضمؾ ُمـ ؿمٙمؾ شمٖمٞمػم: إذاً  

ء ًمٚمٌٞمع إدظم٤مل  ح٤م آٓف إرسمٕم٦م قمغم مخًامئ٦م اًمزي٤مدة أظمذ وسملم اعمقوقع، ذم واًمنما

 .ي٘م٤مل يمام اًمٓم٤مطمقن قمغم اًمدروب يمؾ اًمٌٞمع، اعمقوقع ذم دظمؾ
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 راوي أنف ُمٜمؽ، اجلٚم٤ًمت إطمدى ذم يٕمٜمل ؾمٛمٕم٧م أن٤م، أذيمر ومٞمف :ُمداظمٚم٦م

 هذا ي٘مقل أن وم٘م٤ملش سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم ُم٤م: »ًمف ىم٤مًمقا  طمرب سمـ ؾمامك: يٕمٜمل احلدي٨م

 .سمٙمذا وٟمًٞمئ٦م سمٙمذا طم٤مًٓ  اًمٌمء

 .يرويف سمام أدرى ـمٌٕم٤مً  واًمراوي ُمًٕمقد، اسمـ طمدي٨م هذا إٟمف :اًمِمٞمخ

 .اعم٠ًمخ٦م ذم ٟمص يمالُمف: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .اعم٠ًمخ٦م ذم ٟمص :اًمِمٞمخ

 .واوح: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 احلًـ أن صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ومٗمٞمفش اجلٕمدي٤مت، اجلٕمد ُمًٜمد» ذم أنٔمر يمٜم٧م :ُمداظمٚم٦م

 .اعم٠ًمخ٦م هذه يمراهٞم٦م ذم اًمٌٍمي

 .ُمقضمقدش اًمرزاق قمٌد ُمّمٜمػ» ذم قمٜمدك ومٞمف :اًمِمٞمخ

 همػمه قمـ،ؿمٞم٦ٌم أيب سم٤مسمـ وٓ اًمرزاق سمٕمٌد ٓ ومٞمف ُم٤م احلًـ ٟمٕمؿ،قمـ :ُمداظمٚم٦م

 .ـم٤مووس

 .اًم٘مقل سملم ُمش اًم٘مْمٞم٦م: يٕمٜمل ٟمّمقص ومٞمف: يٕمٜمل سم٘مقل سمس وم٤مهؿ، :اًمِمٞمخ

 قم٤مرف وُمش اًمٕمٚمامء، مج٤مهػم سملم قمٚمٞمٝم٤م ُمتٗمؼ إٟمف سمٞمّمقره٤م ُم٤م زي ُمش :ُمداظمٚم٦م

 .أجش

 ودقمؿ اًمٗمتقى وُم٤م اًمٗمتقى، سم٤مؾمؿ صدرت ُم٤م إذا ظم٤مص٦مً  سم٤مهلل، أقمقذ :اًمِمٞمخ

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م؟ واًمٜمدوة اجلٚم٦ًم

 .يمذا أو جمٛمع :ُمداظمٚم٦م

 سمف، ي١ميدون ُم٤م يمؾ ًمف ومٞمجٛمٕمقن هدوم٤ًم، يريدون: يٕمٜمل مج٤مقم٦م سم٤مهلل، أقمقذ :اًمِمٞمخ

وا أن دون  .ذًمؽ ُمـ اًمّمقاب َيَتحرَّ

  (11:  17: 57/   755/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 (افتؼسقط) إجؾ بقع

 إضمؾ؟ سمٞمع يًٛمك ُم٤م هٜم٤مك هؾ إضمؾ، سمٞمع :ؾم١مال

 .سم٤مٕضمؾ اؿمؽمى ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اًمرؾمقل: اًمِمٞمخ

 ىمٚم٧م ح٤م شمتذيمر وًمٕمٚمؽ اًم٤ًمسمؼ، ُمٗمٝمقُمف قمـ اظمتٚمػ اًمٞمقم إضمؾ ُمٗمٝمقم ًمٙمـ 

 هذا ًمٙمـ إضمؾ، سمٞمع هق هذا أومْمؾ، ومٝمق اًمٜم٘مد، سمًٕمر يم٤من إذا اًمت٘مًٞمط سمٞمع إن: آٟمٗم٤مً 

 .اًمٞمقم ُمقضمقد همػم

 .إول اًمٕمٝمد ذم ُمٕمرووم٤مً  يم٤من إضمؾ ومٌٞمع ُمقضمقد، ُمش اًمٜمقع هذا إن آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م 

 ٟمققمٞم٦م ُمـ مج٤مل إمم اطمت٤مج ًمٚمٖمزو يتٝمٞم٠م يم٤من أنف قمٜمف صم٧ٌم  اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل 

 اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد وهق اًمّمح٤مسم٦م أطمد وم٠مُمر اعمِم٤مق، وشمتحٛمؾ يمٌػمة شمٙمقن

 اجلامل شم٠ميت ي٠ميت، ح٤م أؾم٤مس قمغم سمثالصم٦م، أو سمرأؾملم اجلٛمؾ رأس يِمؽمي ًمف، يِمؽمي أن

ء سم٥ًٌم اح٤مل سمٞم٧م قمغم ُيَقوِمـل يّمػم اعمًٚمٛملم، ُم٤مل سمٞم٧م إمم اًمّمدىم٦م أُمقال ُمـ  ذا

 .إضمؾ قمغم هذا صمالصم٦م، أو سمجٛمٚملم اًمقاطمد اجلٛمؾ

 ؾَمٚمؿ؟ هذا :ُمداظمٚم٦م

 ذم يم٤من ُمقضمقد هذا احلٞمقان، سمٞمع هذا إضمؾ، سمٞمع هذا ؾَمَٚمؿ، ًمٞمس ٓ :اًمِمٞمخ

امً  سمٕمد ومٞمام ًمٙمـ اًمٖمزوات، ُمـ همزوة وذم اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ًْ  ح٤مدة وطَم

 .ٟمًٞمئ٦م سم٤محلٞمقان احلٞمقان سمٞمع قمـ هنك اًمرسم٤م،

 دٟمٞم٤م، ومٞمف رسمح هذا أضمؾ إمم اًمٜم٘مد سمثٛمـ ؿمٞمئ٤مً  اعمًٚمؿ اإلٟم٤ًمن يٌٞمع يٌٞمع، ح٤م ًمٙمـ 

 سم٤مل قمغم خيٓمر ُم٤م رسمًح٤م اًمديٜمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ رسمح ًمٙمـ اًمٜم٘مد، رسمح أنف واوح اًمدٟمٞم٤م ذم

: اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء ٕنف ح٤مذا؟ اعمًٚمٛملم، دم٤مر ُمـ إؾمػ ُمع اًمٞمقم شم٤مضمر

 ش.درهؿ صدىم٦م درمهلم ىمرض»

 .درهؿ ُمٜمف ظمرج درمًه٤م، شَمَّمّدق يم٠منف درمهلم ي٘مرض اًمذي: يٕمٜمل 

  (:.. 53:  51/ 55/ واًمٜمقر اهلدى)
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 احلوجي فغرض افتؼسقط بقع

 ًمٕمدم وذًمؽ :سم٤مًمت٘مًٞمط اًمنميم٦م ُمـ ؾمٞم٤مرة اؿمؽمى ُمـ طمٙمؿ ُم٤م ؿمٞمخٜم٤م،: اعمٚم٘مل

 اًمزُم٤من؟ هذا ذم ضوري٦م طم٤مضم٦م هل شمٕمٚمٛمقن يمام واًمًٞم٤مرة اًمٜم٘مدي، اح٤مل رومُّ قَ شمَ 

 ي١مظمذ اًمذي اًمت٘مًٞمط سمٞمع أن ُمٕمٜم٤م يٕمت٘مد اًم٤ًمئؾ يم٤من إذا ،أقمت٘مد ٓ ٓ، :اًمِمٞمخ

 يم٤من إذا محرَّ ـاعمُ  هذا ٓؾمت٤ٌمطم٦م ضورة هٜم٤مك أن أقمت٘مد ٓ ،احل٤مضم٦م قمغم اًمثٛمـ ذم زي٤مدة

 ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ»: رسم٤م -اًمًالم قمٚمٞمف- ىم٤مل يمام اًمزي٤مدة هذه أن ُمٕمٜم٤م يٕمت٘مد اًم٤ًمئؾ

 .شرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م

 .يًتٗمن هق: اعمٚم٘مل

م اح٤مل أيمؾ اعمًٚمؿ يًتحؾ أن ذم ُمٓمٚم٘م٤مً  ضورة هٜم٤مك ومٚمٞمس :اًمِمٞمخ  إٓ ،احلرا

 قمٚمٞمٜم٤م اهلل ومْمؾ ُمـ وذًمؽ ،اًمٌالد هذه ذم وضمقده٤م رقَّ َّم أتَ  ٓ ىمد واطمدة، طم٤مًم٦م ذم

 ٟمًٛمع يمٜم٤م وإن اًمٌالد، هذه ذم سمف ؾمٛمٕمٜم٤م ُم٤م وهذا ضمققم٤ًم، يٛمقت أن وهق اًمٜم٤مس، وقمغم

 اهلل ُم٤ٌمًمٖم٤مت هل وٓ طم٘م٤مئؼ هل ٟمدري ُم٤م جم٤مقم٤مت اًمٜمقاطمل وديؽ أومري٘مٞم٤م ذم سمالد ذم

 .أقمٚمؿ

م أيمؾ شمٌٞمح اًمتل اًميورة :اعمٝمؿ ًمٙمـ   مل قًم ًمقٓه٤م اًمتل اًميورة هل احلرا

 .ًمٚمٝمالك اعمًٚمؿ ضرَّ ٕمَ شمَ ..اًم٥ًٌم يتخذ

ءً  ؾمٞم٤مرة ًمٞمًتٕمٛمؾ اإلٟم٤ًمن أن أقمت٘مد ومام   أو ًمٚمِمخص ًمٚمريمقب ؾمٞم٤مرة يم٤مٟم٧م ؾمقا

ء اًمٌٞمع ذم ٓؾمتٕمامهل٤م يم٤مٟم٧م أو اًمٕم٤مئٚم٦م  .ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م واحلٛمؾ ٜم٘مؾاًمو واًمنما

 يٜمٓمٚمؼ وأن -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- ىمقًمف وأبداً  دائامً  قمٞمٜمٞمف أُم٤مم يْمع أن جي٥م واعمًٚمؿ 

ـْ ﴿: -وضمؾ قمز- ىمقًمف وهق ىمٚمٌف وقمـ سم٤مًمف قمـ شمٖمٞم٥م ٓ دائامً  ُمٜمٝم٤م َ  َيتَِّؼ  َوَُم  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ ﴿[ 5:اًمٓمالق] ﴾خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  .[3:اًمٓمالق] ﴾حَيَْت

 سم٠مي ىمٜمع إٟم٤ًمن أي ىمٚم٥م ذم طمؾ إذا يمٙمؾ اإلؾمالُمل ٕم٤مملاًم ُمّم٤مئ٥م أن أقمت٘مد أن٤م 

 اًمْمٜمؽ اًمٜم٤مس قمغم شم٘مديره ذم -وضمؾ قمز- اهلل أن يٕمت٘مد ٕنف وٜمؽ: صٕم٥م قمٞمش
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 ضم٤مزُم٤مً  إيامٟم٤مً  احل٘مٞم٘م٦م هبذه اعمًٚمؿ آُمـ وم٢مذا وسمحٙمٛم٦م، سمؾ وقمٚمؿ سمٕمدل هق إٟمام واًمٗم٘مر

 ىمٚم٦م ُمـ أو اح٤مل ضمٝم٦م ُمـ ؾمقاءً  صٕم٦ٌم، طمٞم٤مشمف يم٤مٟم٧م ُمٝمام احلٞم٤مة ًمف شمٓمٞم٥م ومحٞمٜمئذٍ 

 ويتدرع يّمؼم ومٝمق ذًمؽ، ٟمحق أو اًمٔم٤معملم واحلٙم٤مم اًمٓمٖم٤مة وٖمط ُمـ أو اًمّمح٦م

ـْ ﴿: أي٦م إمم سم٤مإلو٤موم٦م -ط- اًمرؾمقل ىمقل ويتذيمر سم٤مًمّمؼم، َ  َيتَِّؼ  َوَُم  ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ ﴿[ 5:اًمٓمالق] ﴾خَمَْرضًم٤م ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  ُمٕمٝم٤م يتذيمر ،[3:اًمٓمالق] ﴾حَيَْت

ء أص٤مسمتف إن ،فيمٚمُّ  اعم١مُمـ أُمرُ  ٥ٌم جَ قمَ »: -ط- اًمٜمٌل ىمقل  ومٙم٤من ومِمٙمر اهلل محد ها

ء أص٤مسمتف وإن ًمف، ظمػماً   ذًمؽ وًمٞمس ظمػم، يمٚمف اعم١مُمـ وم٠مُمر ًمف، ظمػماً  ومٙم٤من صؼم ضا

 اهلل ضمزاه- ُم٤مًمؽ أبق إؾمت٤مذ يمٚمامت سمٕمض ُمـ ؾمٛمٕمتؿ ُم٤م قمغم وسمٜم٤مءً  ،شًمٚمٛم١مُمـ إٓ

 اًمّمالة قمٚمٞمف- ىمقًمف وهق أٓ ،ُمٜم٤مؾمٌتف ضم٤مءت وأن ،طمدي٨م سم٤مزم ذم ظمٓمر -ظمػماً 

 يم٤من ُم٤م ومٛمتك ،شاًمٜمٗمس همٜمك اًمٖمٜمك وًمٙمـ اًمٕمرض، همٜمك اًمٖمٜمك ًمٞمس»: -واًمًالم

 يٙمقن ٓ سم٤مًمرسم٤م واًمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م، يتٕم٤مُمؾ أن إمم ضورة جيد ومال اًمٜمٗمس همٜمل اعمًٚمؿ

 ًمٕمـ»: -اًمًالم قمٚمٞمف- ىم٤مل وًمذًمؽ اًمرسم٤م، همػمه ؿٕمِ ٓمْ يُ  وأن سمؾ اًمرسم٤م، هق ي٠ميمؾ أن وم٘مط

 .شوؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف، وُمقيمٚمف، اًمرسم٤م، آيمؾ اهلل

 (11: 33: 55/ 171/ واًمٜمقر اهلدى)

 إجؾ مؼوبؾ افزيودة حؽؿ

 اًمًٕمر؟ يرومع أنف ًمف حيؼ اعم١مضمؾ، اًمٌٞمع :ُمداظمٚم٦م

 ًمٙمـ ضم٤مئز، اعم١مضمؾ يم٤معمٝمر ؿمؽ، ٓ ضم٤مئز اعم١مضمؾ اًمٌٞمع ُم٤مجيقز،، حيؼ ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .ذاك أو هذا ذم ؾمقاء جيقز، ُم٤م اًمًٕمر يرومع اًمت٠مضمٞمؾ ُم٘م٤مسمؾ

  (11:  51: 73/   355/  واًمٜمقر اهلدى) 

 إجؾ مؼوبؾ افزيودة

 ىمٞمٛمتٝم٤م ؾمٞم٤مرة وم٤مظمت٤مر اًمًٞم٤مرات، عمٕمرض اإلظمقة وأطمد أن٤م ذه٧ٌم :افسمال

 زي٤مدة قمٚمٞمف وشمٙمقن ري٤مل، وُم٤مئت٤م أخػ ؿمٝمر يمؾ يٕمٓمٞمٜمل أن قمغم ري٤مل، آٓف صمامٟمٞم٦م
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 آٓف، أرسمٕم٦م ُمٜمٝم٤م وصٚمٜمل وىمد ري٤مل، أخػ قمنم صمالصم٦م قمكمّ  يٙمقن أي آٓف، مخ٦ًم

 ٓ؟ أم احلرام ُمـ رء هذا ذم ومٝمؾ

 اًمزي٤مدة؟ أظمذ ُم٤مذا ُم٘م٤مسمؾ :اًمِمٞمخ

 ..أقمٓم٤مه أنف ُم٘م٤مسمؾ أنف يٌدو :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٗمٕم٤مً  ضَمرَّ  ىمرض هذا ٕن ؾم١مال: إمم حيت٤مج ُم٤م ُمٙمِمقوم٦م رسمقي٦م اًم٘مْمٞم٦م :اًمِمٞمخ

 ُم٤مًٓ  إٟمام سمامل، ُم٤مًٓ  ًمٞمس وسمٞمٜمف، سمٞمٜمل اًمًٞم٤مرة ي٘مقل أن ممٙمـ ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 اًمٜمّمػ؟ ذم ؾمٞم٤مرة ودظمؾ

 .اًمٞمقم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ومٞمف ي٘مع هذا. طمٞمٚم٦م :اًمِمٞمخ

 .اًمت٘مًٞمط هب٤م ي٘مّمد يم٠منف اًمت٘مًٞمط،.. :ُمداظمٚم٦م

ش رسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل جيقز، ٓ :اًمِمٞمخ

م ىمد احلٙمٞمؿ واًمِم٤مرع  ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ وإٟمام سم٤مًمين٤مت، إقمامل وإٟمام اًمنمقمٞم٦م، احلٞمؾ طَمرَّ

 .ٟمقى

 اهلل ًمٕمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ اًمّمحٞمح ذم ضم٤مء اًمذي وم٤محلدي٨م

 قمز اهلل وإن أثامهن٤م، وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م صمؿ ومجٛمٚمقه٤م، اًمِمحقم، قمٚمٞمٝمؿ طُمِرُم٧م اًمٞمٝمقد

م إذا وضمؾ م رء أيمؾ طَمرَّ  ش.صمٛمٜمف طَمرَّ

م ح٤م وضمؾ قمز اهلل أن: احلدي٨م هذا ُمـ اًمِم٤مهد  ذم ىم٤مل يمام اًمٞمٝمقد، قمغم طَمرَّ

ـَ  وَمٌُِٔمْٚمؿٍ : ﴿اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ـَ  ُِم ِذي ُْمٜم٤َم َه٤مُدوا اًمَّ ٤ٌَمٍت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  طَمرَّ ﴾ هَلُؿْ  ُأطِمٚم٧َّْم  ـَمٞمِ

 .اًمِمحقم اًمٞمٝمقد قمغم طُمِرُم٧م اًمتل اًمٓمٞم٤ٌمت هذه ُمـ يم٤من ،[711:اًمٜم٤ًمء]

 يرُمقا  وأن حلٛمٝم٤م، ُمـ يًتٗمٞمدوا أن اًمذسمٞمح٦م ذسمحقا  إذا قمٚمٞمٝمؿ اًمقاضم٥م ومٙم٤من 

 ومٕمٚمقا؟ ومامذا اًمٕم٤مدل، اإلهلل احلٙمؿ هذا قمغم اًمٞمٝمقد يّمؼم ومٚمؿ إرض، سمِمحٛمٝم٤م
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 ؿمٙمالً  وم٠مظمذت حتتٝم٤م، ُمـ اًمٜم٤مر أوىمدوا صمؿ اًم٘مدور، ذم وم٠مخ٘مقه٤م اًمِمحقم أظمذوا

 ؿمٞمئ٤مً  ص٤مر اًمِمحؿ هذا أن وَأْومهٝمؿ قمٛمٚمٝمؿ، ؾمقء اًمِمٞمٓم٤من هلؿ َزيَّـ وسمذًمؽ آظمر،

م، اًمِمحؿ همػم آظمر سمقه،: أي ومجٚمقه، اًمِمحؿ وم٠مظمذوا اعمُـَحرَّ  .صمٛمٜمف وأيمٚمقا  وسم٤مقمقه َذوَّ

سمٜم٤م ؾوضم قمز اهلل أن: اًمِم٤مهد  جيقز ٓ أنف وأُمث٤مًمف، هذا ٟمٌٞمف طمدي٨م سمٛمثؾ َأدَّ

م ُم٤م اؾمتحالل قمغم حيت٤مل أن ًمٚمٛمًٚمؿ  .احلٞمؾ سم٠مدٟمك وضمؾ قمز اهلل طَمرَّ

 ومٞمف شمقومرت ٟمٙم٤مح هق اهلل، ؿم٤مء إن احل٤مضيـ ًمدى ُمٕمٚمقم اًمذي اًمتحٚمٞمؾ وٟمٙم٤مح 

 وًمٕمـ سم٤مـمؾ، ٟمٙم٤مطم٤مً  احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ضمٕمٚمف ح٤مذا وًمٙمـ قم٤مدًة، اعمنموع اًمٜمٙم٤مح ذوط

 اًمذي اًمنمقمل، اًمزواج ُمـ قم٤مدة سمف ي٘مّمد ُم٤م سمف ي٘مّمد مل ٕنف ًمف: واعمَُحٚمَّؾ اعمَُحِٚمؾ

ـْ : ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م إًمٞمف أؿم٤مر ـْ  ًَمُٙمؿْ  ظَمَٚمَؼ  َأنْ  آَي٤مشمِفِ  َوُِم ُٙمؿْ  ُِم ًِ  َأنُٗم

ُٙمٜمُقا  َأْزَواضًم٤م ًْ ةً  سَمٞمْٜمَُٙمؿْ  َوضَمَٕمَؾ  إًَِمٞمَْٝم٤م ًمَِت  [.57:اًمروم﴾ ]َوَرمْح٦َمً  َُمَقدَّ

 سملم إًُمٗم٦م وهذه اًمًٙمـ، هذا حت٘مٞمؼ هق اًمتحٚمٞمؾ ٟمٙم٤مح ُمـ اعم٘مّمقد يٙمـ مل ًَمـامَّ  

 ًَمفُ  حَتِؾُّ  وَمال ـَمٚمََّ٘مَٝم٤م وَم٢ِمنْ : ﴿سم٘مقًمف اهلل طمرم ُم٤م حتٚمٞمؾ سمف اعم٘مّمقد يم٤من وإٟمام اًمزوضملم،

ـْ  هُ  َزْوضًم٤م شَمٜمِٙمَح  طَمتَّك سَمْٕمدُ  ُِم  [.531:اًمٌ٘مرة﴾ ]هَمػْمَ

 يٕمت٤مد ٓ طمتك اًمث٤مًمث٦م، اًمٓمٚم٘م٦م زوضمتف ُيَٓمِٚمؼ ًمٚمذي وضمؾ قمز هلل شم٠مدي٥م وهذا 

 إمم اعمرأة رضمقع ومُٞمَٕمِجؾ اعمَُحِٚمؾ هذا ومٞم٠ميت شمٓمٚمٞم٘مؿ، قمغم يٜمدُمقا  صمؿ ُيٓمِٚم٘مقا  أن اًمٜم٤مس

ـْ  ًَمفُ  حَتِؾُّ  وَمال ـَمٚمََّ٘مَٝم٤م وَم٢ِمنْ : ﴿ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل صمالصم٤ًم، ـَمٚمَّ٘مٝم٤م اًمذي زوضمٝم٤م  سَمْٕمدُ  ُِم

هُ  َزْوضًم٤م شَمٜمِٙمَح  طَمتَّك  [.531:اًمٌ٘مرة﴾ ]هَمػْمَ

 ُم٤م حتٚمٞمؾ ي٘مّمد اعمَُحِٚمؾ هذا يم٤من ومٚمام ىمٌؾ، ُمـ ٟمٕمرف يمام ذقمٞم٤مً  ٟمٙم٤مطم٤مً  شمٜمٙمح 

 اعمَُحِٚمؾ اهلل ًمٕمـ» :اعمٕمروف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م ذم ُمٚمٕمقٟم٤مً  يم٤من اهلل، طمرم

 ش.ًمف واعمَُحٚمَّؾ

 .اًمت٘مًٞمط سمٞمع إمم أو اًم٤ًمسم٘م٦م اًمّمقرة إمم ٟمٕمقد وأن

 أن ُأريد ضمٜمٞمف، أخػ أىمروٜمل ًمف ىمٚم٧م همٜمل، اًمٜم٤مس ُمـ زيد إمم ضمئ٧م أن٤م ًمق

 شمٕمٓمٞمٜمل أن سمنمط ًمٙمـ أومٕمؾ: ي٘مقل اهلل، ًمقضمف ضمٜمٞمف أخػ أىمروٜمل ؾمٞم٤مرة، أؿمؽمي
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 ضَمرَّ  وىمرض ُمٙمِمقف، رسم٤م ٕنف طمرام: اعمًٚمٛملم قمٚمامء سم٢ممج٤مع هذا ُمثاًل، وُم٤مئ٦م أخػ

 .اًمقاؾمٓم٦م ٟمدظمؾ أن إٓ ٟمٗمٕم٤ًم،

 أدومع وأن٤م اًمًٞم٤مرة، واؿمؽم أن٧م اذه٥م: زم وي٘مقل ؾمٞم٤مرة، أؿمؽمي أن أريد أن٤م

 اًمٗمرق هق ُم٤م وُم٤مئ٦م، أخػ قمنم صمالصم٦م شمدومٕمٝم٤م آٓف، قمنمة ُمثالً  شُمَٙمِٚمػ وهذه قمٜمؽ،

 إومم؟ واًمّمقرة اًمّمقرة هذه سملم

م ُم٤م ًمتحٚمٞمؾ واؾمٓم٦م اًمًٞم٤مرة دظمٚم٧م أنف ؾمقى أبدًا، رقوم ٓ  اًمٜمتٞمج٦م وإٓ اهلل، طَمرَّ

 ٓ هق ًمٙمـ ُمٙمِمقف، رسم٤م هذا رسم٤ًم، ُمٜمل وأظمذ اًمًٞم٤مرة ىمٞمٛم٦م أقمٓم٤مين ًمق ٕنف واطمدة:

 ؾمٞم٤مرة ىمٞمٛم٦م ُمٜمل ي٠مظمذ صمؿ اًمًٞم٤مرة، واؿمؽم اذه٥م: ي٘مقل اًمًٞم٤مرة، يٕمٓمٞمٜمل أن يرى

 ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ًمذًمؽ اًمٓم٤مطمقن: قمغم اًمدروب يمؾ قمٚمٞمٝم٤م، ورسم٤م

 ش.رسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م،

 خيرضمقن سمت٠مويؾ احلدي٨م هذا يت٠موًمقن وطمديث٤ًم، ىمديامً  اًمٕمٚمامء سمٕمض أن أدري وأن٤م

 .يمثػمة شمآويؾ ذًمؽ ذم وهلؿ اًمت٘مًٞمط، سمٞمع قمـ سمف

 سمٌٕمض، سمٕمْمٝم٤م إطم٤مدي٨م ُأوَمِن  أنٜمل: أوًٓ  وُمنميب، ُمذهٌل ُمـ أن٤م ًمٙمـ 

 .ًمٌٕمْمٝم٤م راوي٤مً  يم٤من ُمـ ُمٜمٝمؿ وسمخ٤مص٦م اًمًٚمػ، إمم شمٗمًػمه٤م ذم أرضمع: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 ُمـ وهق طمرب، سمـ ؾمامك قمـ ىمقي سم٢مؾمٜم٤مد ُمًٜمده ذم أمحد اإلُم٤مم روى وىمد 

 قمـ ط اهلل رؾمقل هنك: »ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ قمـ روى اًمت٤مسمٕملم،

: احلدي٨م راوي ًمًامك رضمؾ وم٘م٤ملش صٗم٘م٦م ذم صٗم٘متلم قمـ: »ًمٗمظ وذمش سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم

 هق هذا ،شويمذا سمٙمذا وٟمًٞمئ٦مً  سمٙمذا، ٟم٘مداً  هذا أبٞمٕمؽ شم٘مقل أن: ىم٤مل سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم ُم٤م

 .اًمت٘مًٞمط سمٞمع

 قمـ ط اهلل رؾمقل هنك: »طمدي٨م طمرب سمـ ؾمامك احلدي٨م راوي سمف ُيَٗمِن 

 ديٜم٤مراً  ويمذا وسمٙمذا ٟم٘مدًا، ُمثالً  ديٜم٤مراً  سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ شم٘مقل أن: ىم٤ملش سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم

 .اًمٜمًٞمئ٦م ُم٘م٤مسمؾ ُم٤مذا؟ ُم٘م٤مسمؾ اًمدرهؿ هذا ٟمًٞمئ٦ًم، ودرمًه٤م
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ك اًمتل اًمزي٤مدة شمٙمقن أن سملم ومرق ٓ: وم٢مذاً  ٛمَّ ًَ  ذم أو اًمٌٞمع ذم إضمؾ ُم٘م٤مسمؾ زي٤مدة شُم

 .اًم٘مرض

 .ط ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم قمٜمف اهلل هنك ُم٤م ٓؾمتحالل وؾمٞمط هٜم٤م اًمٌٞمع 

 إطم٤مدي٨م، هذه ُمثؾ يٕمٚمٛمقن وهؿ اًمت٘مًٞمط، سمٞمع إسم٤مطم٦م إمم يذهٌقن واًمذيـ 

 يٕمرض اًم٤ٌمئع ٕن اًمثٛمـ: جلٝم٤مًم٦م هق: إٟمام سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ اًمٜمٝمل سم٠من ُيَٗمِنوهن٤م

 .إضمؾ وصمٛمـ اًمٜم٘مد، صمٛمـ صمٛمٜملم،

 سمٓمٌٞمٕم٦م ُمٕمٝمؿ وًم٧ًم- ي٘مقًمقن اًمثٛمٜملم، سم٠مطمد اًم٤ٌمئع قمـ اًمِم٤مري يٜمٗمّمؾ ومحٞمٜمام 

 .سمٞمٜمٝمام قمٚمٞمف اقمُتِٛمدَ  اًمذي هق اًمثٛمٜملم أيُّ  يتٕملم ومل يٜمٗمّمؾ ٕنف -احل٤مل

 إول، احلدي٨م ذم اعمذيمقر اًمتٕمٚمٞمؾ خي٤مًمػ: أوًٓ  اًمت٠مويؾ، هذا ُمثؾ: أىمقل أن٤م

 وهذه اًمثٛمـ، سمجٝم٤مًم٦م شمٕمٚمٞمؾ هق سمٕمْمٝمؿ، قمـ آٟمٗم٤مً  ٟم٘مٚمتف اًمذي اًمتٕمٚمٞمؾ هذا ٕن ذًمؽ

 .اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚم٦م شُمٜم٤مذم اجلٝم٤مًم٦م

 ؿمؽ ٓ ذقمٞم٦م، قمٚم٦م وسملم قم٘مٚمٞم٦م قمٚم٦م سملم ذقمل طمٙمؿ شمٕمٚمٞمؾ ذم إُمر دار وإذا 

 .اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٕمٚم٦م دون قمٚمٞمٝم٤م، آقمتامد جي٥م اًمتل هل اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚم٦م أن

 ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم آٟمٗم٤مً  ذيمره٤م ؾمٌؼ اًمنمقمٞم٦م؟ اًمٕمٚم٦م هل ُم٤م

 .احلدي٨م هذا ُمـ اًمِمٓمر هذا ُمع يٚمت٘مل هذا سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنكش سمٞمٕم٦م

 قمـ هنك: »ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م هريرة، أيب طمدي٨م هذاش سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ»

 ذم شمقضمد ٓ وم٤مئدة احلديثلم ُمـ يُمؾ   ذم وًمٙمـ ًممظمر، ؿم٤مهد وأطمدمه٤مش سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم

: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م اًمٜم٘مٚمٞم٦م، اًمٕمٚم٦م ومٝمل هريرة، أيب طمدي٨م أُم٤م أظمر، احلدي٨م

 واوح، هق يمام صمٛمٜم٤مً  أن٘مّمٝمام وم٠مويمًٝمام ،شرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ»

 .اًمرسم٤م أظمذ وم٘مد أيمثرمه٤م، أظمذ وم٢مذا وإٓ

 أظمرى وم٤مئدة يٕمٓمٞمٜم٤م احلدي٨م هذاش رسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ»

 .رسمقي٦م قمٚم٦م أهن٤م وهل ومٞمف، قمٚمٞمٝم٤م اعمٜمّمقص اًمٕمٚم٦م همػم
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 صحٞمح اًمٌٞمع سم٤مـمٚم٦م، واًمزي٤مدة صحٞمح اًمٌٞمع أن ومٝمل إظمرى اًمٗم٤مئدة أُم٤م 

 .سم٤مـمٚم٦م واًمزي٤مدة

 جلٝم٤مًم٦م سم٠منفش سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنك: »ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُيَٗمنون اًمذيـ وم٠مُم٤م

٦م شُمـخ٤مًمػ سمٕمٚم٦م آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام ُيَٕمِٚمٚمقن: أوًٓ  ومٝمؿ اًمثٛمـ،  أيب طمدي٨م ذم اعمٜمّمقص٦م اًمِٕمٚمَّ

ٌْٓمِٚمقن: وصم٤مٟمٞم٤مً  هريرة،  يٌٓمؾ وًمٙمٜمف يٌٓمٚمف، وٓ يٜمٗمذه هريرة أيب وطمدي٨م اًمٌٞمع، ُي

 .اًمزي٤مدة

 اًمرواي٦م هذه ُمقىمقوم٦م ُمًٕمقد اسمـ قمـ رواي٦م هريرة، أيب حلدي٨م ُُم١َمِيداً  ي٠ميت صمؿ 

 ش.رسم٤م صٗم٘متلم ذم صٗم٘م٦م: »ىم٤مل أنف قمٚمٞمف

 قمغم وٟم١مصمره٤م ُٟمَٗمِْمٚمٝم٤م إىمؾ وقمغم قمٚمٞمٝم٤م، اعمٜمّمقص اًمٕمٚم٦م ٟم٠مظمذ ٟمحـ: وم٢مذاً  

 .صم٤مٟمٞم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م اعمٜمّمقص ًمٚمٕمٚم٦م خم٤مًمٗم٦م هل صمؿ أوًٓ، قمٚمٞمٝم٤م ٟمص ي٠مت مل اًمتل اًمٕمٚم٦م

 .اًمٞمقم وسمخ٤مص٦م اًمٜم٤مس، شمٕم٤مُُمؾ ذم واىمٕم٦م همػم قمٚم٦م أهن٤م وأظمػماً  

 سمٕمد اًمثٛمـ ضمٝم٤مًم٦م أجـ اًمت٘مًٞمط، ـمري٘م٦م قمغم ُم٤م ؾمٞم٤مرة اؿمؽمى اًمذي إمم ضمئٜم٤م إذا

ء قمغم واًمزي٤مدة واًمرد إظمذ  يمت٥م صمؿ اًمت٤مضمر، أهن٤مه هن٤مئل، صمٛمـ اًمت٘مًٞمط، سمثٛمـ اًمنما

 .آظمره إمم.. سم٤مًمٙمٛمٌٞم٤مٓت يًٛمقٟمف ُم٤م ويمت٥م سم٤محل٤ًمسم٤مت، اخل٤مص اًمدومؽم ذم قمٜمده

 صمٛمـ أم ٟم٘مدي صمٛمـ أهق جمٝمقل، صمٛمـ قمغم اٟمٗمّمال إهنام ي٘م٤مل أن يّمح يمٞمػ

 ذم هٜم٤م أىمقل أن٤م سمؾ مت٤مُم٤ًم، اًمٞمقم اًمت٘مًٞمط سمٞمع واىمع يقاوم٘مٝم٤م ٓ احل٘مٞم٘م٦م هذا إضمؾ،

 :سمدًمٞمؾ ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م واًمٙمٛمٌٞم٤مًمٞم٤مت اًمًٜمدات وضمقد ىمٌؾ اًم٘مديؿ اًمزُمـ

 قمغم ومًٞمٜمٗمّمالن سمثٛمٜملم، ذًمؽ ٟمحق أو ؿم٤مة أو ٟم٤مىم٦م يِمؽمي أن يريد رضمؾ ضم٤مء إذا

 اإلؿمٙم٤مل، واٟمتٝمك اًمثٛمـ حتدد وم٘مد اًمثٛمـ ٟم٘مده إن اًمٌٞمٕمتلم، إطمدى أو اًمٌٞمٕمتلم أطمد

 إضمؾ، اًمت٘مًٞمط صمٛمـ قمغم اٟمٍموم٤م أهنام ضمداً  ومٌدُّيل اًمثٛمـ، يٜم٘مده ومل اٟمٍمف وإن

 .مت٤مُم٤مً  ُمٗم٘مقد ذًمؽ اًمثٛمـ؟ ضمٝم٤مًم٦م وم٠مجـ

 هذه أن اًمٜمٔمر، أخٗم٧م أن ُأريد ضمدًا، ويٓمقل يٓمقل هذا ذم واًمٌح٨م: أظمػماً 

 هل اإلؾمالُمٞم٦م، اعمٕم٤مُمالت قمغم دظمٞمٚم٦م اإلؾمالم، ذم دظمٞمٚم٦م اًمت٘مًٞمط سمٞمع أي اعمٕم٤مُمٚم٦م
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: سم٠مهنؿ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل وصٗمٝمؿ أىمقام ُمـ همرسمٞم٦م أضمٜمٌٞم٦م ُم٤ٌميٕم٦م

مَ  َُم٤م حُيَِرُُمقنَ  َوٓ﴿ ُ  طَمرَّ ـَ  َيِديٜمُقنَ  َوٓ َوَرؾُمقًُمفُ  اّللَّ ـَ  احْلَِؼ  دِي ـَ  ُِم ِذي ﴾ اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  اًمَّ

 [.59:اًمتقسم٦م]

 اًمٙمٗم٤مر، هل١مٓء إقمٛمك شم٘مٚمٞمدٟم٤م سم٥ًٌم وٟمحـ ُيـَحِٚمٚمقن، وٓ ُيـَحِرُمقن ٓ ومٝم١مٓء 

 ُمـ ًمٞمس وًمٙمـ اًمٜم٤مس، ُمّم٤مًمح ىمْم٤مء ذم ومٕمالً  اًمت٘مًٞمط سمٞمع واؾمتٞمنٟم٤م اؾمتحًٜم٤َّم

ر اًمٖم٤مي٦م: ىمقهلؿ اإلؾمالم، ذم اعم٘مٌقًم٦م اًم٘م٤مقمدة  .اًمقؾمٞمٚم٦م شُمؼَمِ

 إهمٜمٞم٤مء ىمٚمقب ُمـ واًمرمح٦م اًمِمٗم٘م٦م رومع اًمت٘مًٞمط، سمٞمع أن سمف أذيمر أن ُأريد وم٤مًمذي

سم٤مً  أضمقراً  يٙمًٌقا  أن اًمتج٤مر ًمٙمؾ اعمٛمٙمـ ُمـ ويم٤من اًمٗم٘مراء، قمغم  ذم ضمداً  قمٔمٞمامً  وصمقا

 واًمثقاب إضمقر ُمع احلالل اًمٙم٥ًم هذا أن وسمخ٤مص٦م احلالل، ًمٚمامل يمًٌٝمؿ أثٜم٤مء

 ذًمؽ؟ يمٞمػ أضمٚم٦م، قمـ ومْمالً  اًمٕم٤مضمٚم٦م ذم هلؿ أنٗمع ،اهلل ُمـ اًمٕمٔمٞمؿ

 درمهلم ىمرض أن ط اًمٜمٌل قمـ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء ًم٘مد

 .درهؿ صدىم٦م ي٤ًموي

 ُم٤مئتل اعمًٚمؿ أظم٤مك أىمرو٧م إذا ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م صدىم٦م ي٤ًموي ديٜم٤مر ُم٤مئتلم ىمرض

ىم٧م ومٙم٠منام ديٜم٤مر،  .ديٜم٤مر سمامئ٦م شَمَّمدَّ

ع اًمذيـ اًمتُّج٤مر أن ومٚمق   اًمت٘مًٞمط، ذم اًمٜم٘مد سمًٕمر سم٤مقمقا  أُمقاهلؿ ذم قمٚمٞمٝمؿ اهلل وؾمَّ

 قمز هلل اعمًٚمٛملم إظمقاهنؿ قمغم اًمقوم٤مء ذم وصؼموا اًمٜم٘مد، سمٞمع قمغم زي٤مدة ي٠مظمذوا ومل

ه٤م اًمتل اًمزي٤مدة ٕظمذ ًمٞمس وضمؾ، طم٦م اًمرؾمقل ؾَمامَّ  إمم ُمٜمٝمؿ شم٘مرسم٤مً  وإٟمام سم٤مًمرسم٤م، سا

 أن دون اًمّمدىم٤مت ُمـ يقم يمؾ قمٜمدهؿ يتقومر ويمؿ يمؿ ومت٠مُمٚمقا  وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل

 إًُمقف يقم يمؾ ذم ومٞمجٛمٕمقن اًمت٘مًٞمط، سمٞمع ذم اًمٜم٘مد سمًٕمر يٌٞمٕمقا  أن ؾمقى يتّمدىمقا 

، مل وهؿ اًمّمدىم٤مت ُمـ اعم١مًمٗم٦م  .أضمٚم٦م ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ هذا يتّمدىمقا

 اعمًٚمؿ يرسمح أَّٓ  يريد طمٞمٜمام اإلهلل، اًمن هذا ُمٕمل أن وم٤مٟمٔمروا: اًمٕم٤مضمٚم٦م أُم٤م

 ُمٕمل شمّمقرشمؿ إذا اًمٖمٜمل، ُمـ اًم٤ٌمئع يًتٗمٞمد مم٤م أيمثر طم٤مضمتف، ُمًتٖمالً  اعمًٚمؿ أظمٞمف قمغم

 اًمٜم٘مد صمٛمـ سملم قمٜمده ومرق ٓ واطمد، سمثٛمـ يٌٞمع أطمدمه٤م واطمدة سمْم٤مقم٦م يٌٞمٕم٤من شم٤مضمريـ
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 سمْم٤مقمتف شمٜمٗمؼ اًمرضمٚملم أيُّ  اًمت٘مًٞمط، سمٞمع قمغم زي٤مدة ي٠مظمذ وأظمر اًمت٘مًٞمط، صمٛمـ وسملم

 أيمثر؟

 .إول :ُمداظمٚم٦م

 اًمٜم٘مد ذم وؾمٕمرمه٤م واطمدة، سمْم٤مقم٦م يٌٞمع يمالمه٤م شم٤مضمريـ سمٕمٚمؿ، أنٌئقين :اًمِمٞمخ

 زي٤مدة، ومٞم٠مظمذ أظمر أُم٤م اًمٜم٘مد، ؾمٕمر سمٜمٗمس يٌٞمع سم٤مًمت٘مًٞمط سم٤مع إذا أطمدمه٤م ًمٙمـ واطمد،

 اًمث٤مين؟ قمغم أم إول قمغم شمٙمثر اًمزسم٤مئـ

 .إول قمغم :ُمداظمٚم٦م

 اًمٜم٘مد، ؾمٕمر قملم هق اًمت٘مًٞمط ؾمٕمر واطمد، سمًٕمر اًمٜم٤مس يٌٞمع ٓ ح٤مذا: إذاً  :اًمِمٞمخ

 أنف آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل أضمٚم٦م أضمر قمـ اًمرهم٦ٌم صمؿ أوًٓ، اًمٓمٛمع وهق اجلِمع هق ذًمؽ

 هذه ُمٜمف ي٠مظمذ ومٚمؿ ُمثاًل، ري٤مل أخػ زي٤مدة اًمت٘مًٞمط سمًٕمر يٌٞمع أن يريد ُمثالً  يم٤من ًمق

 قمٚمٞمف وصؼم سم٤مقمف ٕنف هٙمذا: ًمف يمت٧ٌم ري٤مل، مخًامئ٦م صدىم٦م ًمف؟ يٙمت٥م ُم٤مذا اًمزي٤مدة،

 .اًمقوم٤مء ذم

 ذًمؽ اًمزي٤مدة، ي٠مظمذ ومل واطمد سمًٕمر سم٤مع ًمق اًمت٤مضمر يٙمًٌف اًمذي وم٤مٕضمر وًمذًمؽ 

 اًمذيـ ًمألوروسمٞملم شم٘مٚمٞمدٟم٤م وصم٤مٟمٞم٤مً  واًمٓمٛمع اجلِمع أوًٓ  وًمٙمـ وآضماًل، قم٤مضمالً  ظمػم ًمف

مَ  َُم٤م حُيَِرُُمقنَ  َوٓ: ﴿اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام اًمٕم٤معملم رب وصٗمٝمؿ ُ  طَمرَّ  اّللَّ

 [.59:اًمتقسم٦م﴾ ]َوَرؾُمقًُمفُ 

سم٧م اًمتل اًمًٞمئ٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه وسم٥ًٌم   إؾم٤ٌمب ُمـ يم٤من اًمٞمقم، اًمتج٤مر سملم شَمَنَّ

ٗم٧م اًمتل  وسملم إهمٜمٞم٤مء سملم اًم٤ًمسم٘م٦م إزُمٜم٦م ذم يٙمقن يم٤من اًمذي واًمرسم٤مط اًمث٘م٦م َوٕمَّ

 .اًمٗم٘مراء

 اًمِمٞمققمٞم٦م إطمزاب ويقًمد آٟمٗمج٤مر، ُيَقًِمد اًمذي هق اًمتحٙمؿ هذا وُمثؾ 

 ؾم٥ٌم ذًمؽ وصٖم٤مرًا، يم٤ٌمراً  وم٘مراء أظمػماً  ًمٞمٕمقدوا إثري٤مء قمغم اٟم٘مٚم٧ٌم اًمتل وٟمحقه٤م،

 اعمًٚمٛملم شمٕم٤مُمؾ وطمًـ واإلطم٤ًمن اًمٕمدل ُمـ وضمؾ قمز اهلل أُمر ُم٤م قمٜمد ي٘مػ ٓ ُمـ

 .سمٕمض ُمع سمٕمْمٝمؿ
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 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد يمٗم٤مي٦م، اًم٘مدر هذا ذم وًمٕمؾ 

 .ؿمٞمخ ي٤م أن٧م سمحثتٝم٤م اًمذي اعم٠ًمخ٦م ُٟمٙمٛمؾ ٟمريد إؾمئٚم٦م، ىمراءة ىمٌؾ :ُمداظمٚم٦م

 وهل؟ :اًمِمٞمخ

 ش.اًمرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ» :ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞمخ

 ؾمقف ٟمًٞمئ٦م، سمٙمذا أو ٟم٘مدًا، سمٙمذا هذا اؿمؽم: ىم٤مل وإذا ٓزم، قم٘مد: اًمٌٞمع :ُمداظمٚم٦م

 ُمثالً  ُمثاًل، اًمٕمٞمٜم٦م سمٞمع قمغم احلدي٨م محٚمٜم٤م ًمق وًمٙمـ واطمدة، سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمت٤من اًمٌٞمع يٙمقن

 سمٞمٕم٦م ذم ٓزُمت٤من سمٞمٕمت٤من هٜم٤م ٟمًٞمئ٦م، وأؿمؽميف ٟم٘مًدا أبٞمٕمف أو ٟم٘مد، وأبٞمٕمف ٟمًٞمئ٦م سمٙمذا اؿمؽم

 .اًمرسم٤م أو أويمًٝمام ًمف ومٞمٙمقن واطمدة،

 اًمتٗمًػم؟ هذا ومن ُمـ :اًمِمٞمخ

 ....اًمتٗمًػم هذا ومنه اًمذي :ُمداظمٚم٦م

 اًمٕمٞمٜم٦م؟ سمٞمع قمغم احلدي٨م محؾ ُمـ: أي هذا، شمٗمًػمك ومن ُمـ :اًمِمٞمخ

 اًمٕمٚمامء؟ ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 آٟمٗم٤ًم، ُمٜمل ؾمٛمٕمتف اًمذي اًمتٗمًػم ومن اًمٕمٚمامء، ُمـ ُمـ أجْم٤مً  ًمؽ ذيمرت أن٤م :اًمِمٞمخ

 : ىم٤مل يمام هذا وطمًٌٜم٤م ظمٚمٗمل، وشمٗمًػمك ؾمٚمٗمل، وشمٗمًػمٟم٤م

 يٜمْمح ومٞمف سمام إٟم٤مء ويمؾ سمٞمٜمٜم٤م اًمتٗم٤موت هذا وطمًٌٙمؿ

 يمذًمؽ؟ أخ٧ًم ُمثكم، ؾمٚمٗمل أنؽ أقمٚمؿ ًمٙمٜمل

 .هذا أرضمق :ُمداظمٚم٦م

 يروي اًمذي اًمراوي وُمـ اًمًٚمػ، شمٗمًػم ٟمدع ومٚمامذا ُمٕمؽ، أرضمق وأن٤م :اًمِمٞمخ

 ومٞمف اًمت٘مًٞمط سمٞمع أن ُمـ ذيمرٟم٤مه، ُم٤م يمؾ ُمع هذا ٟمدقمف؟ ح٤مذا ُم٤ٌمذة، احلدي٨م
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 شمٕمقيد وومٞمف ٟم٘مدًا، اًمثٛمـ يدومع أن يًتٓمٞمع ٓ اًمذي اًمٕم٤مضمز اًم٘م٤مس حل٤مضم٦م اؾمتٖمالل

 .إظمروي إضمر قمـ واإلقمراض اح٤مدي، اجلِمع قمغم اًمتج٤مر

 احلٙمؿ ُمـ أن أذيمر وأن٤م اًمتٗمًػم، وذاك اًمتٗمًػم هذا سملم ضمداً  يمٌػم ومرق وهذا 

 ٟمتٙمٚمؿ ٕنٜم٤م إُمر: سمٓمٌٞمٕم٦م اًمًٜمد هٜم٤م ُّيٛمٜم٤م وًمٞمس اإلهلٞم٦م، اًمٙمت٥م سمٕمض قمـ اعمروي٦م

 .احلٙمؿ قمـ

 سم٠منف هلؿ وذيمر احلقاريلم، يقًُم٤م ذات وقمظ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف قمٞمًك سم٠من ىم٤مًمقا 

 ُمـ يٌٕم٨م ُمـ آظمر وهق أمحد، ٛمفاؾم رؾمقل سمٕمده ُمـ وي٠ميت يمذا، أنٌٞم٤مء سمٕمده ُمـ ؾمٞم٠ميت

-احلٙمٛم٦م وهٜم٤م- سم٘مقًمف أضم٤مب اًمٙم٤مذب؟ ُمـ اًمّم٤مدق ٟمٕمرف ومٙمٞمػ: ًمف ىم٤مًمقا  اًمرؾمؾ،

 .شمٕمرومقهنؿ صمامرهؿ ُمـ: 

 سمٞمع سمجقاز ىمٞمؾ وم٢مذا واًمٕم٤مىم٦ٌم، اًمٜمتٞمج٦م طمٞم٨م ُمـ آظمر قمغم ىمقل متٞمٞمز ٟمٕمرف ومٜمحـ

 شمٓمٌٞمع ُمـ إًمٞمف أذٟم٤م ُم٤م ومٞمف اًمقوم٤مء، ذم اًمّمؼم هذا ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة وأظمذ اًمت٘مًٞمط،

 أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ اًمذيـ اًمْمٕمٗم٤مء طم٤مضم٦م اؾمتٖمالل وقمغم واًمٓمٛمع، اجلِمع قمغم اًمتج٤مر

 .سمثٛمـ إٓ احل٤مضم٦م صمٛمـ يدومٕمقا 

 اهلل قم٤ٌمدة إمم يٜمٍمف ٓ قم٤مدةً  وهق اًمت٤مضمر أن: ؾم٤مسم٘م٤مً  ذيمرٟم٤م يمام أجْم٤مً  وومٞمف

 .اهلل وقم٤ٌمدة ًمذيمر اعمتٗمرهملم اًمتج٤مر همػم ؿم٠من هق يمام وذيمره،

 يمام أضمقراً  يٙمًٌقا  سم٠من اًمٗمرص٦م، هذه اًمتج٤مر هل١مٓء أوضمد ىمد وضمؾ قمز وم٤مهلل 

 أن ي٘مٕمد ٓ وهق واًمٜم٤مزل، اًمٓم٤مًمع قمغم يم٤معمٜمِم٤مر اًمًقري٦م، اًمٌالد سمٕمض ذم ي٘مقًمقن

 ًمٚمٌٞمع ُمتٗمرغ وإٟمام ُمتٗمرغ، همػم ٕنف اًم٘مرآن: ويتٚمق ٟمٌٞمف، قمغم ويّمكم اهلل يذيمر

ء،  .ُم٤ٌمح ٕنف ذًمؽ: ُمـ سم٠مس ٓ واًمنما

 أوئلؽ يًتٓمٞمٕمف ٓ ُم٤م احلًٜم٤مت ُمـ يٙمت٥ًم أن اعمج٤مل ًمف ُأومًح ىمد ًمٙمـ 

 اًمِم٤مريـ قمغم اًمقوم٤مء ذم يّمؼم سم٠من وذًمؽ واعم٤ًميملم، اًمٗم٘مراء ُمـ ًمٚمٕم٤ٌمدة اعمتٗمرهمقن

 .وم٘مس ذًمؽ وقمغم درهؿ، صدىم٦م درمهلم يمؾ ُم٘م٤مسمؾ ًمف ومٞمٙمت٥م اًمٌْم٤مقم٦م، قمٜمده ُمـ
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 قمغم احلدي٨م دًٓم٦م ُٟمَٕمِٓمؾ أن ُمـ اإلؾمالُمل ًمٚمٛمجتٛمع أنٗمع اًم٘مقل هذا صمٛمرة: وم٢مذاً 

 شمٌٕم٤مً  أن٧م سمٞمٜمام ٟمًٞمئ٦م، ويمذا وسمٙمذا ٟم٘مدًا، سمٙمذا هذا أىمقل سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم اعم٘مّمقد أن

 ذم قمٜمف اًمٜمٝمل ٟمٕمرف أن طمًٌٜم٤م اًمٕمٞمٜم٦م وسمٞمع اًمٕمٞمٜم٦م، سمٞمع قمغم حتٛمٚمف آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت عمـ

 سم٤مًمزرع، وروٞمتؿ اًمٌ٘مر أذٟم٤مب وأظمذشمؿ سم٤مًمٕمٞمٜم٦م، شم٤ٌميٕمتؿ إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 إمم شمرضمٕمقا  طمتك قمٜمٙمؿ، يٜمزقمف ٓ ذًٓ  قمٚمٞمٙمؿ اهلل ؾَمٚمَّط اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد ريمتؿوشم

 ش.ديٜمٙمؿ

 يمام أضم٤مدًمٙمؿ أن أريد ٓ قمٜمف، أهن٤ميمؿ ُم٤م إمم ُأظم٤مًمٗمٙمؿ أن ُأريد ٓ: اًم٘مقل ظمالص٦م

 أقمجٌتف ومٛمـ ُمزضم٤مة، سمْم٤مقم٦م ُمـ قمٜمدي ُم٤م ذيمرت أن٤م» دم٤مدًمقٟمٜمل، أن أريد ٓ أنٜمل

 ش.شمٚمؽ ُمـ ًمف ظمػم سمْم٤مقم٦م ومٚمٞمٜمٔمر ٓ، وُمـ هلل، وم٤محلٛمد

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 . (11: 51: 15/ 381/ واًمٜمقر اهلدى)

 (11:  11: 55/ 387/ واًمٜمقر اهلدى) 

 متوكع وٓ ،افعؿران دم دسوظدهتؿ فؾـوس ػيؾْ ُش  احلؽقمي تؼرض

 إؿسوط تسديد ادشسي يتقػ أن ظذ ،بقتف افرجؾ يبقع أن دم

 مؼوع هذا هؾ ظـف، بدًٓ 

 أن ذم مت٤مٟمع وٓ ،اًمٕمٛمران ذم عم٤ًمقمدهتؿ ًمٚمٜم٤مس ٗم٦مٚمْ ؾُم  احلٙمقُم٦م ضرِ ٘مْ شمُ : اًم١ًمال

 ُمنموع؟ هذا هؾ قمٜمف، سمدًٓ  إىم٤ًمط شمًديد اعمِمؽمي يتقمم أن قمغم ،سمٞمتف اًمرضمؾ يٌٞمع

 إول؟ قمـ قمٜمف، سمدًٓ  :اًمِمٞمخ

 .إول قمـ :ُمداظمٚم٦م

 .يفإ :اًمِمٞمخ
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 ُم٤م وسمٕمد ،اًمٕمٛمران سمف وسمٜمٞم٧م ،اًمدوًم٦م ُمـ ؾمٚمٗم٦مً  أظمذُت : ذًمؽ ُمث٤مل :ُمداظمٚم٦م

 اجلديد اعمِمؽمي اًمرضمؾ ي٘مقم أن قمغم اًمدوًم٦م ومقاوم٘م٧م ،أبٞمٕمف أن أردت اًمٕمٛمران اٟمتٝمك

 ضم٤مئز؟ هذا ومٝمؾ ًمٚمدوًم٦م، إىم٤ًمط سمتًديد

 .ُم٤مٟمٕم٤مً  ومٞمف أرى ُم٤م :اجلقاب

  (11:  51:  13/ 751/واًمٜمقر اهلدى) 

 بتؼسقط معفو فؾعومؾغ افبققت افؼـوت بعض بقع حؽؿ

 إجيوراً  يدؾع اددة هذه وأثـوء ،شـقات فعدة ادشسي ظذ افثؿـ

 افثؿـ خرآ افؼـي مـف تستقدم حتك افبقً ظذ

 قمغم اًمثٛمـ سمت٘مًٞمط ُمٕمٝم٤م ًمٚمٕم٤مُمٚملم اًمٌٞمقت اًمنميم٤مت سمٕمض سمٞمع هؾ :اًم٤ًمئؾ

 ُمٜمف شمًتقذم طمتك اًمٌٞم٧م قمغم إجي٤مراً  يدومع اعمدة هذه وأثٜم٤مء ،ؾمٜمقات ًمٕمدة اعمِمؽمي

 اًمثٛمـ؟ ظمرآ اًمنميم٦م

 .رسم٤م :اًمِمٞمخ

 .رسم٤م :اًم٤ًمئؾ

  (17: 75: 57/   797/  واًمٜمقر اهلدى)

 افتؼسقط بقع حؽؿ

 ضم٤مئز، إول شم٘مًٞمٓمف زائد أضمؾ سمٞمع سملم اًمٗمرق زم ذيمرت يمٜم٧م! ؿمٞمخ :ُمداظمٚم٦م

 حمرُم٦م؟ اًمث٤مين

 يٙمقن ىمد هٜم٤مك ًمٙمـ اًمت٘مًٞمط، سمٞمع هق إضمؾ سمٞمع ٕن ضم٤مئز: همػم يمالمه٤م :اًمِمٞمخ

 ..اًمرسم٤م زاد شم٠مظمر يمٚمام أنف سمحٞم٨م اًمٜمًٞمئ٦م سمٞمع

 ضم٤مئزة؟ هل هؾ اًمت٘مًٞمط سمٞمع ذم أن اعمٕمٝمقدة اًمّمقرة ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م
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 .ٓ :اًمِمٞمخ

 (11:77:35/ (5) ـه7518 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)

 افتؼسقط بقع حتريؿ ظؾي

 سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم ٕنف اًمت٘مًٞمط حتريؿ قمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤مذا؟ ذم اًمتحريؿ قمٚم٦م :اًمِمٞمخ

 .اًمت٘مًٞمط سمٞمع ذم :ُمداظمٚم٦م

 .رسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف: ىم٤مل ٕنف ـمًٌٕم٤م :اًمِمٞمخ

 (11:79:55/ (5) ـه7518 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)

 افتؼسقط بقع

راً  شمٙمٚمٛمٜم٤م :اًمِمٞمخ  يم٤من إذا ؾمٞمدي ي٤م جيقز ٓ اًمت٘مًٞمط سمٞمع اًمت٘مًٞمط، سمٞمع قمـ ُمرا

 .جيقز ٓ سمزي٤مدة يم٤من إذا اًمت٘مًٞمط سمٞمع سمزي٤مدة،

 .أطمد يٗمٕمٚمف ٓ اًمذي وهذا اًمٜم٘مد، سمٞمع ُمـ ظمػم ومٝمق زي٤مدة سمدون يم٤من إن أُم٤م 

 إذا أنف اشمٗم٘متقا  وُم٤م ؿمٝمًرا، قمنميـ قمغم اًم٘مًقط هبذه ؾمٞمدي ي٤م أتك إذا: ؾم١مال

 واشمٗم٘متقا  ؿمٝمًرا، قمنميـ قمغم ىمًقط اشمٗم٘متقا  ٓ، يمذا، قمٚمٞمف شم٠مظمر وإذا يمذا ٟم٘مدي يم٤من

 رء؟ ومٞمف ُم٤م هذه زي٤مدة، ومٞمف يم٤من وًمق اًمًٕمر قمغم

 ي٤م اًمٗمرق ُم٤م ح٤مذا، اًمذىمقن، قمغم وحؽ اؾمٛمف هذا إؾمػ ُمع: أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ

 اًمٙمالم؟ هذا يتٙمٚمٛمقا  قمٚمامء يمٞمػ أتٕمج٥م أن٤م واهلل مج٤مقم٦م؟

 ىمد سم٤مًمٙم٤مش أجش ىمد اعمًجٚم٦م هذه زم سمٕم٧م أن٧م أتٞم٧م ُمًجالت، شم٤مضمر أن٤م هالَّ 

 ٓ؟ أم صح جيقز، ٓ ي٘مقًمقا  هذا سم٤مًمت٘مًٞمط؟ أجش

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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 اًمًٕمر ٟمٗمس أقمٓمٞمتف سمٙمؿ، سم٤مًمت٘مًٞمط اعمًجٚم٦م هذه: زم وىم٤مل ضم٤مرك أتك :اًمِمٞمخ

 اًمث٤مين جيقز، ُم٤م هذا شم٘مًٞمط، وؾمٕمر يم٤مش ؾمٕمر أقمٓمٞمتؽ ًمؽ سمس ًمؽ، أقمٓمٞمتف اًمذي

 سملم اًمٗمرق ؿمق اًمٜم٘مد، ؾمٕمر ُمقوقع ومتحتٜم٤م وُم٤م اًمت٘مًٞمط، اًمًٕمر أقمٓمٞمتف أتك

 اًم٘مْمٞمتلم؟

 .سم٤مًمت٘مًٞمط وقمنمة وسمامئ٦م ٟم٘مدًا، ديٜم٤مر سمامئ٦م أبٞمٕمٝم٤م اعمًجٚم٦م هذه أن٤م

 ُم٤م هذا سم٤مًمت٘مًٞمط، وقمنمة سمامئ٦م أو يم٤مش سمامئ٦م شمِمؽمُّي٤م طمر أن٧م: ًمف ىمٚم٧م أن٤م 

 .ي٘مقًمقا  هٙمذا جيقز،

 .جيقز ُم٤م هذا اًمذىمقن، قمغم اًمْمحؽ يمٞمػ ُأيَمِٚمٛمؽ أن٤م 

 هذا وقمنمة، سمامئ٦م: ًمف ىمٚم٧م سمٙمؿ، سم٤مًمت٘مًٞمط اعمًجٚم٦م هذه: زم وىم٤مل هق أتك

 مج٤مقم٦م؟ ي٤م اًمٗمرق ُم٤م وهذا، هذا سملم اًمٗمرق ُم٤م ي٘مقًمقا، هٙمذا جيقز،

 ُأريد: ًمف وأىمقل ؾمٞم٤مرات، حمؾ قمغم أذه٥م أريد ؾمٞم٤مرة، أريد ؾمٞم٤مرة، :ُمداظمٚم٦م

 ح٤م أن٤م..ديٜم٤مر مخًامئ٦م سمزي٤مدة سم٤مًمت٘مًٞمط ُمٜمف اؿمؽميتٝم٤م اًمًٞم٤مرة قمٜمدك، ُمـ ؾمٞم٤مرة أؿمؽمي

 ومٝمؾ ديٜم٤مر، مخًامئ٦م اًمًٞم٤مرة اؾمتٕمامل إجي٤مر ًمف وأدومع اًمًٞم٤مرة سم٤مؾمتٕمٛمؾ ُم٘مدُم٤مً  أدومع

 طمرام؟ هذا

 .ضمديد رء ومٞمف ُم٤م: ًمؽ ىمٚم٧م أن٤م :اًمِمٞمخ

 اًمّمقرة، هذه هل طمٙمٞمتٝم٤م اًمتل اًمّمقرة ديٜم٤مر، أخػ ُمٜمؽ أظمذت إذا أن٤م :اًمِمٞمخ

  شمريد أنؽ وم٤مهؿ أن٤م ُمِمٙمٚمتٜم٤م، هذه ؾمٞم٤مرة، وص٤مرت ُمًجٚم٦م اًمِمٙمؾ، همػمَّ  وًمٙمٜمف

 سم٘مل قمٚمٞمؽ، وصؼمٟم٤م ومرق، ومٞمف ُم٤م اعمًجٚم٦م وسملم اًمًٞم٤مرة سملم ٕنف ؿمٙمٚمٞم٦م، شمتٙمٚمؿ

 .سم٤معم٘م٤مسمؾ قمٚمٞمٜم٤م شمّمؼم أن قمٚمٞمؽ

 .واوح٦م همػم ُمداظمالت

 أن سمِدي ًمًٜم٦م، ديٜم٤مر أخػ ًمػمة، أخػ ظمي أبق ي٤م ُمٜمؽ أظمذت أن٤م إذا :اًمِمٞمخ

 إًمػ هذا أنف أؾم٤مس قمغم إًمخ،.. أترزق سمدي أت٥ًٌم، سمدي أؿمتٖمؾ، أريد حمؾ أومتح

 جيقز؟ هذا هؾ دٟم٤مٟمػم، ومخًامئ٦م أخػ إي٤مه٤م ًمؽ ُأَووِمـل ًمػمة
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 .جيقز ٓ :ُمداظمٚم٦م

 همٜمًٞم٤م؟ ست ًمػمة إًمػ هبذه أن٤م ًمٙمـ قمٜمدك، ظمٚمٞمؽ :اًمِمٞمخ

 ومٞمف يم٤من ُم٤م اًمًٞم٤مرة قمـ طمٙمٞم٧م أن٧م ح٤م ذيم٦م، قمـ ٟمحٙمل دام ُم٤م سم٤مًمؽ، ـمِقل

 .اًمنميم٦م ُمقوقع شمدظمؾ أن ح٤مذا ذيم٦م، ؾمػمة

 وأن٤م اًمٜم٤مس، ُمـ زيد أو ح٤م أن٤م ُمٜمٓم٘مؽ، قمغم أن٤مىمِمؽ أريد أن٤م سم٤مًمؽ، ـمّقل 

 أرسمٕم٦م ٟم٘مداً  سمثٛمٜمٝم٤م اًمًٞم٤مرة اؿمؽمى اًمٜم٤مس ُمـ زيد سم٤مًمرسم٤م، أؾمت٘مرض أن ُمـ اهلل أؾمتٖمٗمر

 ُمٜمؽ أظمذت أن٤م اؾمتٗم٤مد، ومٝمق ظمي، أبق ىمقل قمغم ؾمٜمتلم هب٤م اؿمتٖمؾ ومخًامئ٦م، آٓف

 .أيمثر يم٧ًٌم أن٤م إي٤مهؿ، ًمؽ أزيد دٟم٤مٟمػم مخس ُم٘م٤مسمؾ ًمػمة أخػ

 ٟم٘مًدا ي٘مروؽ اًمذي ٕن اًمرسم٤م، إمم شمرضمع ٕنؽ سم٤مًمٗم٤مئدة، شُمَٕمٚمَّؾ ٓ اًم٘مْمٞم٦م: وم٢مذاً  

 ىمرش، وٓ قمٜمدهؿ وُم٤م حمالت يٗمتحقا  اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم أن٧م شمذه٥م ح٤م أجْم٤ًم، يٗمٞمدك

 .اؾمتٗم٤مدوا ه١مٓء ٓ؟ أم صحٞمح

 هذا؟ اح٤مل رأس أتك أجـ ُمـ ُماليلم، ُم٤مهل٤م رأس ُمث٤مل، أيمؼم هذه اًمٌٜمقك هذه 

 .اؾمتٗم٤مدوا ومٝم١مٓء اًمٜم٤مس، أُمقال ُمـ اًمرسم٤م، ُمـ

 ٟمٚمٛمًٝم٤م أنٜم٤م ُم٤مدي٦م وم٤مئدة يمؾ ًمٞمس: ُمًٚمٛملم سمّمٗمتٜم٤م ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن جي٥م ًمٙمـ 

 .قمٜمٝم٤م ٟمٖمٗمؾ ٟمحـ اًمتل اًمٜم٘مٓم٦م هذه ذقمٞم٦م، وم٤مئدة أهن٤م اًمٞمد عمس

 قمغم ًمؽ ُأَوىِمع أن٤م ٟمٕمؿ اؾمتٗم٤مد، هذا سم٤مًمت٘مًٞمط، اًمًٞم٤مرة أظمذ هذا: شم٘مقل ح٤م وم٠من٧م 

ُم٦م؟ أم ُمنموقم٦م اؾمتٗم٤مدة هذه هؾ اًمٌح٨م ًمٙمـ اؾمتٗم٤مد، أنف سمٞم٤مض  هق هذا ُُمـَحرَّ

 .اؾمتٗم٤مد ُم٤م أم اؾمتٗم٤مد اًمٌح٨م ًمٞمس اًمٌح٨م،

 (:.. 57:  59/ 55/ واًمٜمقر اهلدى)



 اخلمٕ
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 فؾؿستلجر خؾق دؾع

 ذم ضم٤مًمس يٙمقن ُمٍم، سمالد ذم ُمٜمتنمة ظم٤مص٦م[ صقرة] ًمٚمخٚمق وسم٤مًمٜم٦ًٌم :اًمِمٞمخ

 أو أخػ أو آٓف مخ٦ًم ًمف شمدومع إٓ طم٘مل هذا اًمٌٞم٧م ُمـ أظمرج ُم٤م أن٤م:ي٘مقل سمٞم٧م

  ؟..اإلجي٤مر يدومع اًمذي اًمٌٞم٧م ًمّم٤مطم٥م ظمٚمق شمدومع جيقز يمذا، أو أخٗملم

 .اعمًت٠مضمر هق يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .اعمًت٠مضمر هق يٙمقن ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ُم٤م هق اعم١مضمر، ُمـ ظمٚمق ويٓمٚم٥م ُمًت٠مضمر، هق :اًمِمٞمخ

 .ذقمٞم٦م سمٓمري٘م٦م آؾمتئج٤مر أو اإلجي٤مر إي٘م٤مع قمدم هق هٜم٤م اعمِمٙمٚم٦م ًمٙمـ 

 ؾمٜملم، مخس إمم ؾمٜم٦م إمم ُيَ٘مِٞمدون وٓ ُيْٓمٚمِ٘مقن اًمٞمقم يتٕم٤مىمدون طمٞمٜمام ومٝمؿ 

 اعمًت٠مضمر؟ ي٤ًمقمد اًمنمع، ظمالف ُمٕمٜم٤م اًم٘م٤مئؿ اجل٤مئر واًم٘م٤مٟمقن

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ُأوَمِرغ ُم٤م أن٤م: وي٘مقل سم٤معم١مضِمر، يتحٙمؿ ومٝمق وًمذًمؽ يم٤مح٤مًمؽ، جيٕمٚمف سمحٞم٨م :اًمِمٞمخ

 سم٤مح٤مل؟ شمروٞمٜمل أن إٓ اًمدار ًمؽ

 طمرام؟ هذا. ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م -إؾمح٤مق أبق

 .ـمٌٕم٤مً  جيقز ُم٤م هذا :اًمِمٞمخ

 ُم٤م أوٕم٤مف: ُمثالً  ؾمٞمدومع هق وًمٙمـ أوؾمع، ُمًٙمـ إمم يٜمت٘مؾ أن يريد هق ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

 شَمـَحٙمُّؿ؟ وًمٞم٧ًم اإلقم٤مٟم٦م سم٤مب ُمـ ي٠مظمذه أن يٛمٙمـ هؾ اًمرضمؾ، هذا ُمـ ؾمٞم٠مظمذه

 ئمـ يمام يٕمتؼم أن أُم٤م يٛمٙمـ، رء يمؾ سم٤مٓشمٗم٤مق ممٙمـ، رء يمؾ سم٤مٓشمٗم٤مق :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ جيقز، ٓ ومٝمذا اعمًت٠مضمر، طمؼ هذا أنف اًمٞمقم

 (:.. 55:  57/   55/   واًمٜمقر اهلدى)
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 (اخلؾق صقر إحدى) ادـػعي بقع حؽؿ

 اعمٜمٗمٕم٦م؟ سمٞمع طمٙمؿ ُم٤م ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

 ُمث٤مًمف؟ اعمٜمٗمٕم٦م سمٞمع :اًمِمٞمخ

 ..دار ذم ؾم٤ميمـ أن٤م: ُمث٤مًمف :ُمداظمٚم٦م

 ..قمٜمدٟم٤م اخلٚمق يًٛمقٟمف اًمذي اخلٚمق، :اًمِمٞمخ

 .اخلٚمق يمٚمٛم٦م يٕمرومقن ٓ ٟم٤مس هٜم٤مك ٕن اًم١ًمال: ًمؽ ُأَوّوح أن٤م ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞمخ

 .ُم٤م ًمِمخص أو ًمٚمحٙمقُم٦م ُمٚمؽ اًمٌٞم٧م وهذا سمٞم٧م ذم أؾمٙمـ أن٤م ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 يٜمتٗمع ويٌ٘مك ومٞمدظمؾ سمٛمٌٚمغ، إلٟم٤ًمن اعمٜمٗمٕم٦م أبٞمع ُمٜمف، أظمرج أن وم٠ُمريد :ُمداظمٚم٦م

 هذا طمٙمؿ ومام ًمٚمامًمؽ، اإلجي٤مر يدومع يٌ٘مك وإٟمام ُمٚمٙمف، يّمػم ٓ ًمٙمـ اًمٌٞم٧م، هبذا

 اًمٕمٛمؾ؟

 :اًمت٤مزم اًمتٗمّمٞمؾ اخلٚمق ُم٠ًمخ٦م ذم ُٟمَٗمِّمؾ ٟمحـ :اًمِمٞمخ

 سمح٤مضم٦م هق ٕنف سمٞمتؽ: ًمف شُمـخكم أن قمٚمٞمؽ ويٕمرض إٟم٤ًمن ي٠ميت سمٞمتؽ، ذم أن٧م

 ُم٤م يٕمٓمٞمؽ رء، قمغم وشمتٗم٘م٤من ومتتح٤موران، إًمٞمف، سمح٤مضم٦م ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم وأن٧م إًمٞمف،

 .سمف شمٜمتٗمع أن٧م يمٜم٧م سمٌمء ٟمٗمٕمتف أنؽ ُم٘م٤مسمؾ ضم٤مئز ومٝمذا اًمدار، ًمف وختكم قمٚمٞمف اشمٗم٘م٧م

 سم٤معمٙم٤من اعمرشمٗمؼ أن اًمٌالد، ُمـ يمثػم ذم ي٘مع اًمذي ومٝمق جيقز، ٓ اًمذي أُم٤م 

 وإُم٤م ُمٚمٙم٤مً  إُم٤م آظمر ُمٙم٤من إمم خيرج أن يريد ومٝمق ُمٜمف، وـمره ىم٣م ىمد ُمٜمف، واعمًتٗمٞمد

 يٙمقن ورسمام ًمٚمتًٚمٞمؿ، ُُمَٕمدّ  هق سمف يرشمٗمؼ يم٤من اًمذي اعمٙم٤من هذا أن ومُٞمْٕمٚمِـ اؾمتئج٤مرًا،

 آشمٗم٤مق ومٝمذا رء، قمغم ُمٕمف ومٞمتٗمؼ واًمزسمقن اًمِمخص ومٞم٠ميت ٓومت٦م، وووع ظمرج ىمد

 إذا وهق وم٤مرغ، اعمٙم٤من ذاك سم٤مًم٤ٌمـمؾ، اًمٜم٤مس أُمقال أيمؾ سم٤مب ُمـ ٕنف جيقز: ٓ
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 وم٤مٕضمرة همػمه، أو ومٞمف ؾم٤ميمٜم٤مً  يم٤من اًمذي هق اح٤مًمؽ يم٤من ؾمقاء اح٤مًمؽ، ُمـ اؾمت٠مضمره

 قمغم قمالوة ُيْٕمَٓمك اًمذي اح٤مل هذا سم٤مل ومام اعمٙم٤من، سمذًمؽ آٟمتٗم٤مع شُمـَخِقًمف اًمتل هل

 هذا اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ذم قمٜمف اعمٜمٝمل سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمٜم٤مس أُمقال أيمؾ سم٤مب ُمـ هذا إضمرة،

 .سمف اهلل ٟمديـ اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ

 .ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مرك وومٞمٙمؿ :اًمِمٞمخ

 (11:  55:  55/ 538/واًمٜمقر اهلدى) 

 ادستلجر يلخذه افذي اخلؾق حؽؿ

 طمٙمؿ ُم٤م اح٠مضمقر، إلظمالء اعمًت٠مضمر: ي٠مظمذه اًمذي ًمٚمخٚمق سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 اًمنمع؟

 .اعمًٚمٛمقن هب٤م اسمتكم اًمتل إُمقر ُمـ هذا ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

 .جيقز ٓ ُم٤م وُمٜمف جيقز ُم٤م ومٛمٜمف شمٗمّمٞمؾ، ومٞمف اخلٚمق ذم رأجل أن٤م 

 ي٘مع ويمام ُمِمٖمقل، همػم ظم٤مزم دار أو قم٘م٤مر سمٛمٕمٜمك واىمٕمٞم٦ًم، طم٘مٞم٘م٦م اخلٚمق يم٤من إذا 

: اصمٜملم ًمِمٞمئلم صمٛمـ ومٞمقوع إجي٤مره٤م يراد طمٞمٜمام سمٕمد، شمًٙمـ وح٤م شم٘م٤مم أبٜمٞم٦م: يمثػماً 

 .يمذا واخلٚمق يمذا اًمًٜمقي اإلجي٤مر

 ٓ ُمٙم٤من قمغم يّمدق ٓ اإلجي٤مر ٕن سم٤مًم٤ٌمـمؾ: اًمٜم٤مس أُمقال أيمؾ سم٤مب ُمـ هذا 

ُم٤ًم، سم٤مـمالً  أظمذه طمٞمٜمئذٍ  ومٞمٙمقن ًمٚمٛمًت٠مضمر، ُيَٗمّرغ  أضمراً  يْمع طمٞمٜمام أنف وم٤معمٗمروض وطمرا

 هذا يمذا، واخلٚمق يمذا اإلجي٤مر ُمٕمٜمك ومام سمف، ويرشمٗمؼ سمٗمراهمف يٜمتٗمع هق: أي قم٘م٤مر، قمغم

 أهنؿ يمام ىمدياًم، يٕمرومقهن٤م يم٤مٟمقا  وُم٤م اعمًٚمٛملم إمم شمنسم٧م اًمتل إضمٜمٌٞم٦م اعمٕم٤مُمالت ُمـ

ُم٤مً  يٕمرومقٟمف يم٤مٟمقا  ٕهنؿ سم٤مًمرسم٤م: اًمتٕم٤مُمؾ يٕمرومقن يم٤مٟمقا  ُم٤م  ُمع ويٕمرومقن ومٞمجتٜمٌقٟمف، طمرا

ُم٤مً  يمقٟمف  .ىمٚم٦م إمم اًمرسم٤م قم٤مىم٦ٌم أن طمرا
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 اح٤مدي٦م أُمقرهؿ يٕم٤مجلقن ٕهنؿ احل٘مٞم٘م٦م، هذه يٕمرومقن ُم٤م اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن 

 .اًمٙم٤مومرة اًمٖمرسمٞم٦م سم٤مًمٕم٘مالٟمٞم٦م

 يًٙمـ، وح٤م طمديث٤مً  سُمٜمِل ديم٤من قم٘م٤مر دار حمؾ اعمحددة اًمّمقرة هبذه اخلٚمق ومٝمذا 

 أُمقال أيمؾ سم٤مب ُمـ هذا يمذا، واًمٗمروغ، اًمًٜمقي اإلجي٤مر: ؿمٞمئلم ُم٤مًمٙمف ومٞمٓمٚم٥م

 .سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمٜم٤مس

 ًمألضمرة، اًمٗمروهمٞم٦م شُمَْمؿّ  ٓ احل٤مضيـ، -قمغم أفمـ- قمغم خيٗمك ٓ ُم٤م وُٕمرٍ  

 أو سمدوره أو سمٕمٞمٜمف اًمثٛمـ هذا يتٜم٘مؾ أن أضمؾ ُمـ ُمًت٘مؾ رء هذا اًمٕم٘م٤مر، أضمرة

 ذقمٞم٤مً  ُمًقهم٤مً  أرى ٓ ومٝمذا اًمٕم٘م٤مر، سمذًمؽ آٟمتٗم٤مع يت٤ٌمدًمقن آظمريـ، ٟم٤مس إمم سم٠ميمثره

 .سم٢مسم٤مطمتف ي٘مقل أن ٕطمد

 ؿم٤مهمراً  اإلٟم٤ًمن يٙمقن أن ذقم٤ًم، ضم٤مئزاً  يٙمقن أن ممٙمـ اًمذي أظمر اًمٜمقع أُم٤م

 .اعمٙم٤من هذا ًمف ُيَٗمِرغ أن قمٚمٞمف ويٕمرض ؿمخص ومٞم٠ميت ديم٤مٟم٤ًم، أو داراً  يم٤من ؾمقاء ُمٙم٤مٟم٤مً 

 إن أظمل ي٤م: ي٘مقل ًمٚمٕم٘م٤مر، اًمِم٤مهمر احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م ُمٙم٤مهن٤م، ذم شم٠ميت اًمٗمروهمٞم٦م هٜم٤م 

 قمغم سم٤محلّمقل ُمت٥ًٌم أن٤م ديم٤من ذم يم٤من وإن ومٞمف، ُمنور أن٤م: ي٘مقل سمٞم٧م ذم يم٤من

 وأن٤م ًمف، سمح٤مضم٦م أن٤م ًمٙمـ هذا، أقمرف أن٤م! أظمل ي٤م: اًمٓم٤مًم٥م ي٘مقل وهٙمذا، سمف، اًمرزق

 ي٠مظمذ ومٝمق اعمٙم٤من، ذًمؽ ويٗمرغ خيرج رء قمغم ومٞمتٗم٘م٤من أروٞمؽ، طمتك أقمٓمٞمؽ

 .جيقز هذا ومٕماًل، اًمتٗمريغ هلذا شمٕمقيْم٤مً 

 أن ٟمتّمقر أن ُمـ ٓسمد إـمالىم٤ًم، سمجقازه ي٘م٤مل أن جي٥م ٓ أجْم٤مً  اجل٤مئز هذا ًمٙمـ 

 .ُمًت٠مضمراً  وًمٞمس ومٞمف، اًمتٍمف طمؼ ومٚمف ؾمٞمٗمرهمقه، اًمذي اًمٕم٘م٤مر ُم٤مًمؽ هق اعمَُٗمِرغ

 هذا: اًمٕم٘م٤مر ًمتٗمريغ اًمتٗمريغ ـم٤مًم٥م ُمع هق يتٗمؼ أن جيقز ومال ُمًت٠مضمراً، يم٤من وم٢مذا 

 ذم مهللا إٓ ُم٠مضمقره، ذم يتٍمف أن ًمف جيقز اًمذي سم٤مح٤مًمؽ هق وًمٞمس ي١مضمره ٕنف

 هذا ُمٜمؽ أؾمت٠مضمر أن٤م أنف اح٤مًمؽ ُمع اشمٗمؼ ىمد يٙمقن اؾمت٠مضمر طمٞمٜمام يم٤من إذا واطمدة طم٤مًم٦م

 قمٜمد وم٤معم١مُمٜمقن ًمٖمػمي، اإلجي٤مر طمؼ زم أن٤م ًمٙمـ اًمًٜمقي، أو اًمِمٝمري سم٤مٕضمر اًمٕم٘م٤مر

 .ذوـمٝمؿ
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 اًمتٗمريغ، صمٛمـ وي٠مظمذ يٗمرغ: أي اح٤مًمؽ، طمٙمؿ طمٙمٛمف يٙمقن احل٤مًم٦م هذه ومٗمل 

 .اًمتٗمّمٞمؾ هذا ُمـ وٓسمد اًمٗمروهمٞم٦م، ذم اًم٘مقل هق هذا

 اخلؾق صقر بعض حقل ضقيؾ كؼوش

 .(585) ُم٤مدة واًمٜمقر اهلدى ؾمٚمًٚم٦م راضمع

 اخلؾق

 أن ؿم٤مء وىم٧م أي ذم اعمًت٠مضمر ُمـ يٓمٚم٥م سم٠من احلؼ ًمف اًمٕم٘م٤مر ص٤مطم٥م: اًم١ًمال

 وذم أن حيّمؾ ُم٤م ًمٙمـ يًتجٞم٥م، أَّٓ  اعمًت٠مضمر وقمغم أصؾ، هذا اعمٙم٤من، هذا ُيـخكم

 سمٚمدان ذم اًمدول أو اًمدوًم٦م شم٠ميت ضمدًا، ؾمٙم٤مٟمٞم٦م ويمث٤موم٦م هم٤مًمٌٞم٦م طمٞم٨م ُمٍم ُمثؾ سمٚمدان

 ُمـ شمتٙمقن اًمتل اًمِم٘م٦م أن ُمٕمٜمك ُمٕمٞمٜم٦م، ُم٤ًمطم٤مت قمغم ُُمَٕمٞمَّٜم٦م إجي٤مرات ومتٗمرض خمتٚمٗم٦م

 سمام أؾم٤مد اًمً٘مػ هذا يمذا، قمغم أضمرشمف شمزيد أٓ جي٥م ُمٕمٞمٜم٦م سمٛمقاصٗم٤مت همرف صمالث

 وئٞمؾ يّمٌح اًمت٠مضمػم هذا ٟمتٞمج٦م اح٤مدي اعمردود أن سمحٞم٨م ضمدًا، قم٤مًمٞم٦م اًمٌالد يمٚمٗم٦م أن

 إٓ اسمتداء اعمٙم٤من ي١مضمرك ٓ أن اخلٚمق، سمٕمٛمٚمٞم٦م يًٛمك ُم٤م إمم جل١موا هؿ ًمذًمؽ ضمدًا،

 ...يٕمٜمل أن٧م طمتك

 اعمخ٤مًمٗم٦م اعمِمٙمٚم٦م ُمٕم٤مجل٦م قمـ إبٕمد اًمّمقرة، حيٞمك أب٤م ي٤م شم٠مظمذ ٓ :اًمِمٞمخ

 ٓ ؾمقري٤م ذم هذا، ُمـ رء يقضمد ٓ هذه سمالدٟم٤م ذم ه٤مهٜم٤م، ًمٞمس هذا ٕن ًمٚمنميٕم٦م،

 .هذا ُمـ رء يقضمد

 شمؼمير ٟمح٤مول أن يٜمٌٖمل ومال ومٚمذًمؽ اًمٌالد، يمؾ ذم قم٤مم اًمٗمروهمٞم٦م ٟمٔم٤مم ًمٙمـ 

 اًمٕمرسمٞم٦م: اًمٌالد سمٕمض ذم ظم٤مص، فمرف ذم ًمٚمنميٕم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه وشمًقيغ

 .ظم٤مص٦م دراؾم٦م يدرس أن جي٥م اخل٤مص اًمٔمرف هذا ٕن

 ُمٙم٤مًٟم٤م أؾمت٠مضمر أن أردت أن٤م أين ٟمٗمرض اًمٔمرف، هذا قمـ ٟمتحدث ٟمحـ :ُمداظمٚم٦م

 .ُمٕمٜم٤م طمّمؾ وهذا ُمٍم، ذم



 735   اخلٚمق   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ٓ احلٙمؿ هذا ٕن اًمتًٚمٞمؿ، سمٕمد اًمٙمالم يٙمقن أن أريد أن٤م ًمٙمـ ُمٕمٚمٞمش، :اًمِمٞمخ

 .ذقم٤مً  جيقز

 أن ُمٕملم، سمٚمد ذم ُمٕملم ووع ُمٕم٤مجل٦م إمم اًمتًٚمٞمؿ هذا ُمـ ٟمتنب طمٞمٜمئذٍ  

 سم٤مًمتٗمّمٞمؾ؟ ُمٍم ذم وىمع اًمذي ُم٤م ُمٜمؽ أؾمٛمع أن سم٢مُمٙم٤مين

 واىمع ًمٌٜم٤من ذم قمٜمده هق أن ٕنف ؾم١ماًمف، ُيٙمٛمؾ أمحد إخ أن أمتٜمك أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 . ُمٜمزل ذم ُم٤ًممهلم ٟم٤مس قمٜمده هق ؾم٠مل، ًمذًمؽ ىمْمٞم٦م: ذم ُمِمٙمٚم٦م ذم

 .اعمًت٠مضمر يريض أن جي٥م اح٠مضمقر، سم٢مظمالء يٓم٤مًم٥م اعمٚمؽ ص٤مطم٥م إذا :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ اًمدوًم٦م أن ُمٍم، ذم طم٤مصٚم٦م طم٘مٞم٘م٦م حتّمؾ، وهذه ضمدًا، حمددة شمّمػم إضمرة

 أٓ جي٥م ًمأُلضمرة حتديًدا ووٕم٧م ىمٌؾ، وُم٤م اًمٜم٤مس قمٌد أج٤مم اًم٘مديؿ اًمٕمٝمد ُمـ أج٤مم

 إضمرة أنف سمحٞم٨م اًمٌٜم٤مء، وُم٤ًمطم٦م اًمٌٜم٤مء ُمقاصٗم٤مت طم٥ًم ُمٕمٞمٜم٦م، ُم٤ٌمًمغ شمتج٤موز

 اعمًت٠مضمر يّمٌح أوًٓ  ي١مضمره٤م طمتك قمامرة يٌٜمل أن ُيريد اًمذي: يٕمٜمل زهٞمدة، طم٘مٞم٘م٦م

 يًتٓمٞمع ٓ سمٕم٘م٤مره يٜمتٗمع اًمٕم٘م٤مر ص٤مطم٥م أراد ًمق طمتك يٓمٚمٕمف، ٟمقنىم٤م ومٞمف ُم٤م ُم٤مًمؽ،

 اًمزُمـ، ُمدى قمغم اًمِم٘م٦م هذه أضمرة أن: سمٛمٕمٜمك حمددة، إضمرة إن صمؿ ُم٤مًمٙم٤ًم، أصٌح

 ي٠ميت سم٤مًمِمقارع وًمػ يم٠مس زيد ومٞمٝمؿ اؿمؽمى ًمق هذا ضمٜمٞمف، قمنميـ ضمٜمٞمٝم٤مت مخ٦ًم

 ىمْمٞم٦م إمم آٟمذاك ومٞمٚمج١مون آظمر، سمٛمنموع اؾمتثٛمرة ًمق ومٞمام اإليراد، أوٕم٤مف سمٕمنمة

 .سم٤مخلٚمقات يًٛمك ُم٤م أظمذ

 أن قمٚمٞمؽ اًمرظمٞمّم٦م، اعمرسمقـم٦م إضمرة وهبذه اًمِم٘م٦م هبذه شمٜمتٗمع طمتك: سمٛمٕمٜمك 

 .طم٘مٞم٘م٦م حيّمؾ ُم٤م هذا اًمرظمٞمّم٦م، سم٤مٕضمرة شمتٛمتع صمؿ ويمذا، يمذا ُمٌٚمغ اسمتداء شمدومع

 ص٤مطم٥م ُيٜمّمػ ٓ اًمقوٕمل اًم٘م٤مٟمقن هذا أن اعمخ٤مًمٗم٦م، أجـ اعمخ٤مًمٗم٦م أن: يٕمٜمل 

 أن٧م: يٕمٜمل سمٛمخ٤مًمٗم٦م، ارشُمٙم٧ٌم اعمخ٤مًمٗم٦م اصمٜملم ذقمٞم٦م، خم٤مًمٗم٦م اسمتداء هذه اسمتداء، اًمٕم٘م٤مر

 ُمٗمروًو٤م يم٤من همٌٜم٤ًم ٟمٗمًؽ قمـ شمِمٞمؾ طمتك ًمٚمنمع، اعمخ٤مًمػ إؾمٚمقب هذا إمم جل٠مت

 .إـمالىم٤مً  سمخٓم٠م ُيّمٚمح ٓ اخلٓم٠م أم ُمًقغ، ومٗمٞمف اًمنمع، ـمريؼ ُمـ ًمٞمس قمٚمٞمؽ،
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 اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٗمروٞم٦م هذه ُمثؾ يٗمرض احل٤ميمؿ يم٤من إذا ،أن ٟمٕمٛمٚمف اًمذي ُم٤م :اًمِمٞمخ

ئ٥م: ومٞمف اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول يمؾ ذم أن ًمٚمنميٕم٦م؟  ذم حتدصمٜم٤م يمٜم٤م يمام ؿمؽ سمال سمٕمْمٝم٤م ضا

 .هل٤م ُمؼمر ٓ أهن٤م ؿمؽ ٓ قمٜمدك، ؾم٤مسمؼ جمٚمس

 أظم٤مه اعمٔمٚمقم ئمٚمؿ أن ذقم٤مً  جيقز ومٝمؾ احل٤ميمؿ، ُمـ سمٔمٚمؿ ومرد ُأصٞم٥م وم٢مذا 

 ًمٙمـ قمالج، يمٚمف اًمنمع أن أرى وأن٤م ؾمقاء، يمٚمٛم٦م قمغم ُمٕمف يتٗمؼ أن قمٚمٞمف أم اعمًٚمؿ،

 .وشمٓمٌٞم٘مف اؾمتٕمامًمف حيًٜمقن ٓ اًمٜم٤مس

 سم٘مقزم وأقمٜمل واىمتٍمت، ذيمرت يمام يم٤من ًمق إُمر أن يمالُمؽ ُمـ أومٝمؿ أن٤م 

 أضمقر حتديد ذم اًمدوًم٦م فمٚمؿ ُم٘م٤مسمؾ اًمٗمروهمٞم٦م هذه أن: ؾمٞم٠ميت مم٤م أقمٜمل ُم٤م اىمتٍمت،

 ي٤م: ًمف ي٘مقل اعمًت٠مضمر، ُمع اعم١مضمر اعمًٚمٛمقن ه١مٓء يتٗمؼ ٓ ح٤مذا سمس، اًمٕم٘م٤مرات،

ٌَٞم٤َّمع أنف ُمث٤مًٓ، آٟمٗم٤مً  ضسم٧م أن٧م ُمثٚمام اًمٕم٘م٤مر هذا أن شمٕمرف أن٧م أظمل  ذم اًمذي اًم

 .يمٚمٝم٤م اًمِم٘مؼ هلذه اح٤مًمؽ هذا ُمـ أيمثر يٙم٥ًم اًمٓمرىم٤مت

 أومرض أن٤م ُم٤م وسمدل اًمدوًم٦م، ومروتف مم٤م أيمثر شمًتحؼ اًمِم٘م٦م هذه أن شمٕمرف وم٠من٧م 

 ُأضمرة هل هذه اًمٗمروهمٞم٦م، هذه ٟمٕمتؼم أن سمٕمض ُمع ٟمتٗمؼ ظمٚمٞمٜم٤م أظمل ي٤م ومروهمٞم٦م، قمٚمٞمؽ

 أقمٓمٜمل اًمدوًم٦م، ٟمٔم٤مم طم٥ًم ؿمٝمر يمؾ ضمٜمٞمٝم٤مت قمنمة ُمثالً  شمٕمٓمٞمٜمل ُم٤م سمدل ؿمٝمري٦م

 .قمنم مخ٦ًم أقمٓمٜمل قمنم اصمٜم٤م

 شمٗمرض أن احل٘مٞم٘م٦م ذم اًمدوًم٦م اطمت٤مضم٧م ُم٤م ُمًٚماًم، اًمِمٕم٥م يم٤من ًمق اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م 

 .إىمؾ قمغم اًمٗمري٘ملم أطمد ئمٚمؿ اًمذي اًمٜمٔم٤مم هذا

 ٓ اعمٍمي٦م سم٤محلٙمقُم٦م يتٕمٚمؼ ومٞمام ذيمرشمف اًمذي هذا إن: أىمقل أن أؾمتٓمٞمع أن٤م: وم٢مذاً  

 قمغم ومروهمٞم٦م هٜم٤مك وًمٞمس ومروهمٞم٦م، وهق ظم٤مص٦م، دًٓم٦م ًمف ؿمٞمًئ٤م ي٠مظمذ أن عمًٚمؿ يًقغ

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ

 يتح٤ميمٛمقا  أن ًمٚمنمع، خم٤مًمػ ٟمٔم٤مم حت٧م ي٘مٕمقن طمٞمٜمام اعمًٚمٛملم قمغم جي٥م: وم٢مذاً  

 ذم ويمام ومٞمف، ُمٜمف اخلؾ دود: ي٘م٤مل يمام ومحٞمٜمئذٍ  يٗمٕمٚمقا  مل وم٢مذا اًمنمع، إمم أنٗمًٝمؿ هؿ

 ش.قمٚمٞمٙمؿ يقل شمٙمقٟمقا  يمام: »اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م
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 شمٕمرومف يمام ديٙمقر يٕمٛمؾ اًمٜم٤مس سمٕمض يقضمد ًمٚمخٚمق سم٤مًمٜم٦ًٌم! أؾمت٤مذ :ُمداظمٚم٦م

ّٛمك أن ممٙمـ اعمحؾ، داظمؾ يِمتٖمؾ ًَ  هؾ ظمٚمق، صمٛمٜمف ودومع وٌٓمف اًمذي اًمٌمء هذا ُي

 اًمٌمء؟ هلذا صمٛمـ ضم٤مئز هذا

 ووٕمف؟ اًمذي صمٛمـ ي٠مظمذ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 سم٤معمٕمٜمك اًمٞمقم اخلٚمق أن سمدًمٞمؾ سم٤مخلٚمق، قمالىم٦م ًمف ًمٞمس.. هذا ظمٚمق ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 ديٙمقر، يقضمد ٓ يم٤من ورسمام ديٙمقر، يقضمد يم٤من ومرسمام سم٤مًمديٙمقر، يتٕمٚمؼ ٓ اعمٕمروف

 .ؾم٤مئر هذا اًم٤ٌمـمؾ اخلٚمق ىم٤مقمدة

 اًمديٙمقر ُمـ أىمؾ أو اعمدومقع، اًمديٙمقر ُمـ أهمغم يٙمقن اًمثٛمـ هذا ممٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 ضم٤مئز؟ هذا هؾ اعمدومقع،

 .سم٤مخلٚمق قمروم٤مً  يًٛمك ُم٤م يًتٖمؾ وُم٤م ي٠مظمذ، صمٛمٜمف؟ هق ُم٤م! أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 (11: 51: 35/ 587/ واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 59: 39/ 587/ واًمٜمقر اهلدى) 

  (11:  11: 55/ 585/ واًمٜمقر اهلدى) 

 خموزكف تلجر ظـد ادؾؽ صوحى يشسضفو افتل ادػتوحقي

  (اخلؾق)

 يم٠من خم٤مزٟمف شم٠مضمػم قمٜمد اعمٚمؽ ص٤مطم٥م يِمؽمـمٝم٤م اًمتل اعمٗمت٤مطمٞم٦م طمٙمؿ ُم٤م :ؾم١مال

 ديٜم٤مًرا؟ أرسمٕملم اًمِمٝمري٦م وُأضمرشمف ديٜم٤مر أخػ مخ٦ًم ُمٗمت٤مطمٞمتف اعمخزن هذا ي٘مقل

 أؾمٛمع ُمرة أول هذهش ظمقي٦م» شمًٛمك اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م اًمرضمؾ، ظمٚمق يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 واوح احلؼ احلؼ، يًؽموا طم٤موًمقا  ُمٝمام! اهلل ؾمٌح٤من اؾمٛمٝم٤م، سمٖمػم يًٛمقهن٤م ُمٗمت٤مطمٞم٦م

 جلٚم٩م؟ واًم٤ٌمـمؾ أبٚم٩م
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 ـمٌٕم٤مً  ُمٗمت٤مح؟ سمٖمػم أو سمٛمٗمت٤مح ُمٙم٤من اإلٟم٤ًمن يًت٠مضمر ح٤م اعمٗمت٤مطمٞم٦م :اجلقاب

 .سمٛمٗمت٤مح

 ُمِمٖمقل؟ وإٓ وم٤مرغ اعمٙم٤من ُمٙم٤مًٟم٤م يًت٠مضمر ح٤م يمذًمؽ، ُمٗمت٤مطمٞم٦م شُمًٛمك ح٤مذا: إذاً  

 .وم٤مرغ

 .سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمٜم٤مس أُمقال أيمؾ سم٤مب ُمـ هذا اعمٗمت٤مطمٞم٦م، أو اخلقي٦م هل ُم٤م: إذاً  

 اؾمؿ ظمقي٦م ذم شمٕمرومقٟمف، اًمذي هق يزال ٓ واجلقاب هذا، قمـ ؾمئٚم٧م ُم٤م يمثػماً  أن٤م 

 .اًمٜمقع هذا ُمـ ُمًٛمك، همػم قمغم اؾمؿ ظمقي٦م وذم ُمًٛمك، قمغم

 وُمتٛمتع ؿم٤مهمٚمف هق دار ذم قم٘م٤مر ذم ديم٤من ذم يٙمقن اًمرضمؾ ومٝمق: إول اًمٜمقع أُم٤م 

 شمرى، طمتك ؿمٞمًئ٤م وأقمٓمٞمؽ اعمٙم٤من هذا زم شمٗمرغ ممٙمـ قمٚمٞمؽ يٕمرض إٟم٤ًمن ي٠ميت ومٞمف،

 ظمٚمٞمٜمل..ُمًٛمك قمغم اؾمؿ ومٕمالً  ظمقي٦م ومٝمذه اًمٕم٘م٤مر، وَمُٞمَٗمِرهمقا  ؿمئ، قمغم ومٞمتٗم٘م٤من

 سمح٤مضم٦م أن٤م اًمديم٤من زم ومّرغ زم ىمٚم٧م أن٧م شم٠ميت ومٞمف، أقمٛمؾ ديم٤من ذم أن٤م ُمث٤مًٓ  ًمؽ أضب

 أن٤م ٟمٕمؿ: زم ىم٤مل... قمٞم٤مزم وىمقت رزىمل أيم٥ًم ومٞمٝم٤م أقمٛمؾ اًمديم٤من: أن٤م ًمؽ وىمٚم٧م إًمٞمف،

 ؾمٜم٦م إمم اعمٙم٤من هذا ًمؽ ُأومرغ ومٜمتٗمؼ شمرى، طمتك ؿمٞمًئ٤م ُأقمٓمٞمؽ ًمذًمؽ هذا، أقمرف

 يتٗمؼ إضمقر قمغم ُيتَّٗمؼ يمام يًٛمك، يمذًمؽ  اًمًٜمقي وإضمر ظمقي٦م، آظمره، إمم ؾمٜمتلم

 .آظمره إمم أرسمع صمالصم٦م ؾمٜمتلم ؾمٜم٦م قمغم

 آظمذه٤م أن جيقز ًمؽ، اًمديم٤من هلذه شمٗمريٖمل ُم٘م٤مسمؾ آظمذه٤م اًمتل اخلقي٦م: أىمقل هٜم٤م 

 .اًمِمٝمري٦م أو اًمًٜمقي٦م إضُمرة قمـ ومْمالً 

 (:.. 79:  51/   5/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اخلؾق

 طمٙمٛمف؟ ُم٤م رضمؾ ظمٚمق: اًم١ًمال



 731   اخلٚمق   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 قم٤مُمل، شمٕمٌػم أنف وًمق هذا اًمتٕمٌػم صقرشملم، ًمف ومٞمؽ اهلل سم٤مرك رضمؾ ظمٚمق :اًمِمٞمخ

 ٓ سمٕمد، شُمًٙمـ مل قم٘م٤مر أو دار وذًمؽ ُمتح٘مؼ، همػم أو ُُمَتحّ٘م٘م٤مً  ُمٕمٜم٤مه يٙمقن أن إُم٤م ًمٙمـ

 .ىمدم وـمئتٝم٤م ُم٤م ٕنف رضمؾ، ظمٚمق اًمتٕمٌػم هذا ومٞمٝم٤م يّمدق

 ذم أن٧م ًمٙمـ واطمدًا، ىمقًٓ  جيقز ومال سم٤مًم٤ٌمـمؾ، اًمٜم٤مس ُم٤مل أيمؾ سم٤مب ُمـ هذا: وم٢مذاً  

 إٟم٤ًمن ي٠ميت ًمؽ، اهلل يمتٌف اًمذي اًمرزق ٓيمت٤ًمب ؾم٥ٌم أو ـمريؼ وهق قم٘م٤مر، أو دار

 هذا ًمف ختكم ومٕماًل، رضمؾ ظمٚمق اؾمٛمف هذا اعمٙم٤من، هذا ًمف خُتْكِم  أنؽ قمٚمٞمؽ يٕمرض

 إذا ومٞمام اًمت٠مظمر، أو اًمٕمجز ُمـ رء ؾمٞمّمٞمٌؽ أن٧م ٕنؽ رء: ُم٘م٤مسمؾ ـمٌٕم٤مً  اعمٙم٤من،

 .آظمر ُمٙم٤من إمم وشمتٜم٘مؾ اعمٙم٤من هذا شمريم٧م

 .ذوـمٝمؿ قمٜمد اعم١مُمٜمقن ٕن طمالل: وهق قمٚمٞمف اشمٗم٘متام وُم٤م وم٠منتام 

ٌْٜمَك أُم٤م  أو اًمًٜمقي٦م وإضُمرة يمذا اخلٚمق أن وُيٕمٚمـ شُمًٙمـ، ومل ضمديدة سمٜم٤مي٦م شُم

 اًمٜم٤مس أُمقال أيمؾ ُمـ احل٤مض اًمٕمٍم ذم اعمًٚمٛمقن ُأصٞم٥م مم٤م ومٝمذا يمذا، اًمِمٝمري٦م

 .سم٤مًم٤ٌمـمؾ

 (11:  77:  51/ 517/واًمٜمقر اهلدى)

 



 الضزائب





ئ٥م   739 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًميا

 فدؾعفو افربقيي افبـقك مـ بوفػوئدة يسؿك مو أخذ حؽؿ

 موفف مـ ادحرمي افرضائى تمخذ ٓ حتك فؾدوفي ـرضائى

 إصع

ئ٥م ًمدومٕمٝم٤م اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقك ُمـ سم٤مًمٗم٤مئدة يًٛمك ُم٤م أظمذ طمٙمؿ :افسوئؾ  يميا

 .إصكم ُم٤مًمف ُمـ اعمحرُم٦م اًميائ٥م شم١مظمذ ٓ طمتك ًمٚمدوًم٦م

 ومٞمف اٟمتنم زُمـ ذم ًمٙمٜمٜم٤م ضمدًا، واوح٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًم٘مْمٞم٦م :افشقخ

 .وطمٓم٤مُمٝم٤م اًمدٟمٞم٤م قمغم واًمتٙم٤مًُم٥م اًمٗم٤ًمد

: اعمٕمروف طمديثف ذم واعمّم٤مئ٥م، اعمِم٤ميمؾ هذه ُمثؾ قمـ ط اًمرؾمقل أظمؼم وىمد

 ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد وشمريمتؿ سم٤مًمزرع، وروٞمتؿ اًمٌ٘مر، أذٟم٤مب وأظمذشمؿ سم٤مًمٕمٞمٜم٦م، شم٤ٌميٕمتؿ إذا»

 ش.ديٜمٙمؿ إمم شمرضمٕمقا  طمتك قمٜمٙمؿ يٜمزقمف ٓ ُذٓا  قمٚمٞمٙمؿ اهلل ؾَمٚمَّط اهلل،

 ومٞمٝم٤م ًمٞمس واًمتل اإلؾمالم، ذم ىمٓمٕمٞم٤مً  اعمحرُم٦م إُمقر ُمـ هق سم٤مًمرسم٤م وم٤مًمتٕم٤مُمؾ

 .ظمالف

 ٓ وهذا جيقز،: ي٘مقل هذا اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ ُم٤ًمئؾ هٜم٤مك أن مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن

 .جيقز

 ُمـ أنف اعمًٚمٛملم، قمٚمامء سملم ظمالف ومٞمف ًمٞمس هلل واحلٛمد ومٝمذا اًمرسم٤م، ُمقوقع أُم٤م

 ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »ىم٤مل أنف قمٜمف َصّح  ىمد ط اًمٜمٌل ٕن اًمٙم٤ٌمئر:

 ش.وؿم٤مهديف

 ًمف اهلل، قمٜمد اًمٙمٌػمة اعمٕم٤ميص ُمـ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ اًمٌمء يمقن أن شمٕمٚمٛمقن وًمٕمٚمٙمؿ

 :اًمٕمالُم٤مت هذه ُمـ قمالُم٤مت، ذًمؽ قمغم

ُم٤مً  اًمٌمء هذا ومٞمٙمقن رء، قمغم ط اًمٜمٌل ًمٕمـ إذا اًمٚمٕمـ  يمٌػماً، حتريامً  ُُمـَحرَّ

 ُيْقِدقمقا  أن هلؿ جيقز ومال أهمٜمٞم٤مء، هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا اًمرسم٤م،: ذًمؽ ُمـ اًمٙم٤ٌمئر، ُمـ ومٞمٙمقن

 إطمٞم٤مئٝم٤م، وقمغم إىم٤مُمتٝم٤م قمغم اًمٌٜمقك ٕهؾ قمقٟم٤مً  ؾمٞمٙمقن ٕنف اًمٌٜمقك: ذم أُمقاهلؿ



ئ٥م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   751   اًميا

 إهمٜمٞم٤مء يقدقمٝم٤م اًمتل إُمقال هذه هق اًمٌٜمقك ُم٤مل رأس أن مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن وًمٕمٚمٙمؿ

 .اًمٌٜمقك ىم٤مئٛم٦م شم٘مقم ًمـ ذًمؽ ًمقٓ ومٞمٝم٤م،

 .اًمًٜم٦م صمؿ اًم٘مرآن قمٚمٞمٝم٤م يدل اًمتل احل٘مٞم٘م٦م هذه يًتحي أن اعمًٚمؿ قمغم: وم٢مذاً 

﴾ َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمِ  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا ﴿: ي٘مقل اًم٘مرآن 

 ُمتٕم٤مون ومٝمق.. اًمٌٜمؽ ُمع ُمتٕم٤مون ومٝمق اًمٌٜمؽ، ذم ُم٤مًمف يقدع اًمذي وم٤مًمٖمٜمل[ 5:اح٤مئدة]

: اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل اًمٚمٕمٜم٦م يٚمح٘مف وطمٞمٜمذاك واًمٕمدوان، اإلصمؿ قمغم

 ُم٤مًمف يقدع اًمذي اًمٖمٜمل هق ُمقيمٚمف اًمٌٜمؽ، هق اًمرسم٤م آيمؾش وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ»

 .اًمنميػ احلدي٨م سمٜمص ُمٚمٕمقن ومٙمالمه٤م اًمٌٜمؽ، ذم

 اًمٌٜمؽ ذم ُم٤مًمف ًمٞمقدع قمذرًا: ًمٜمٗمًف يتخذ أن اًمٖمٜمل ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ: ذًمؽ قمغم

 ىمد ٕنف داره: ُمـ أو أروف ُمـ ُمٙم٤من ذم سمامًمف حيتٗمظ أن يًتٓمٞمع ٓ أنف وسمدقمقى سمزقمؿ

 .قمٚمٞمف اًمٚمّمقص يتًٚمط

وا أن إمم سمح٤مضم٦م اعمًٚمٛملم أن اًمقاىمع: اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه  اعمًٚمؿ إيامن ٕن إيامهنؿ: ُيَ٘مقُّ

 سم٤مًمنم إًمٞمف ومٞمقؾمقس ىمٚمٌف إمم يتنب أن اًمِمٞمٓم٤من يًتٓمٞمع ٓ ىمقي٤مً  يٙمقن طمٞمٜمام

 .اًمنمع وخم٤مًمٗم٦م

 ًمألؾم٤ٌمب إـمالىم٤مً  يٚمتٗمتقن ٓ اًمٞمقم اعمًٚمٛملم إن: أىمقل طملم ُمٕمل أفمٜمٙمؿ 

 : ٟمققم٤من إؾم٤ٌمب هٜم٤مك اًمنمقمٞم٦م،

 .ُم٤مدي٦م وأؾم٤ٌمب ذقمٞم٦م أؾم٤ٌمب

 ذًمؽ ذم واًمٙمٗم٤مر وهؿ آهتامم، يمؾ اح٤مدي٦م سم٤مٕؾم٤ٌمب ُّيتٛمقن اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن

 .ضم٤مئزة ذقمٞم٦م يم٤مٟم٧م إذا اح٤مدي٦م سم٤مٕؾم٤ٌمب آهتامم قمـ يٜمٝمك ٓ واإلؾمالم ؾمقاء،

 واطمداً  ُمثالً  ٟميب: ُمثالً  اًمروطمٞم٦م، أو اعمٕمٜمقي٦م سم٤مٕؾم٤ٌمب ُّيتؿ اإلؾمالم ًمٙمـ 

 ومٌامذا ـمقيؾ، ُمديد قمٛمر وذم صح٦م ذم يٕمٞمش أن أراد إذا اًمرضمؾ: أىمقل ح٤م شم٘مري٤ٌمً 

 اًمّمح٦م؟ وهذه اًمٓمقيٚم٦م احلٞم٤مة هذه يٜم٤مل أن هب٤م يتٛمٙمـ اًمتل إؾم٤ٌمب هل ُم٤م يتٛمٙمـ؟



ئ٥م   757 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًميا

سمف ـمٕم٤مُمف يٙمقن أن: صحتف قمغم سم٤معمح٤مومٔم٦م اجلقاب، ؾمٞمٙمقن ؿمؽ ٓ   ٟمٔمٞمٗم٤مً  وذا

 .آظمره وإمم صحل ُمٜمزًمف يٙمقن. واعمٙمروسم٤مت اجلراصمٞمؿ قمـ سمٕمٞمداً 

 يتٜمٌف ٓ أؾم٤ٌمسم٤مً  هٜم٤مك ًمٙمٜمف ُيـَح٤مِرسُمـٝم٤م، ٓ اإلؾمالم: ـمٌٕم٤مً  ُم٤مدي٦م، أؾم٤ٌمب هذه 

 .اًمٜمقع هذا همػم ُمـ هل هل٤م اعمًٚمٛمقن

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف وهق: ُمثالً  أن ًمٙمـ أضب َ  َيتَِّؼ  َوَُم *  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ  ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  [.3-5:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

 وم٢مذا واًم٘مٚم٥م، سم٤مإليامن قمالىمتف هذا اح٤مدي٦م، سم٤مٕؾم٤ٌمب قمالىم٦م ًمف ًمٞمس اعمٕمٜمك هذا 

 اح٤مدي احلؾ إُمقال؟ هبذه يذه٥م أجـ ُمٚمٞمقٟمػم، إٟمف: وًمٜم٘مؾ همٜمل، رضمؾ هٜم٤مك يم٤من

 ُيَٖمِذيف: وصم٤مٟمٞم٤مً  حيٗمٔمف، ُمـ ومٝمق اًمٌٜمؽ، ذم إيداقمف: اًمنمقمل احلؾ إمم يًتٜمد ٓ اًمذي

 .ُم٤مدي٦م ُمٕم٤مجل٦م هذه وي٘مقيف، ويٜمٛمٞمف

 هؾ طمٞم٤مشمف، ذم ؾمٚمقيمف وذم قم٘مٞمدشمف ذم اًمٙم٤مومر قمـ خيتٚمػ أن يٜمٌٖمل اعمًٚمؿ ًمٙمـ 

 سم٤مإلو٤موم٦م هق صمؿ ؾمٜمقي٤ًم، ُم٤مًمف زيم٤مة وخيرج همٜمٞم٤مً  يم٤من إذا وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك سمرسمف اعمًٚمؿ ئمـ

 .. واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء قمغم يتّمدق اًمًٜم٦م ـمٞمٚم٦م ذًمؽ إمم

 .قمٜمف سمٕمٞمد هق وُمـ جي٤موره ُمـ قمغم

ـْ ﴿: ي٘مقل اهلل أن يٕمٚمؿ وهق ُم٤مًمف، خين ذًمؽ ومٕمؾ إذا أنف اعمًٚمؿ يٕمت٘مد هؾ   ُمَّ

ؾُمقَل  ُيٓمِعِ   وإن ُمًٚماًم، ًمٞمس ومٝمق ذًمؽ اقمت٘مد إذا[ 3-5:اًمٓمالق﴾ ]اهللَ  َأـَم٤معَ  وَمَ٘مدْ  اًمرَّ

 .ُم٤مًمف ًمف حيٗمظ اهلل أن اقمت٘مد

 قمز سم٤مهلل أُمٚمف يٕم٘مد وٓ اعمحرم، اًمٌٜمؽ ذم اح٤مل طمٗمظ ذم أُمٚمف ُيَٕمِٚمؼ ح٤مذا: إًذا 

ـْ ﴿: ىم٤مل اًمذي وضمؾ َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ *  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ ﴾ حَيَْت

 [.3-5:اًمٓمالق]

 .اإليامن شم٘مقي٦م إمم سمح٤مضم٦م اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن احل٘مٞم٘م٦م ذم ٟمحـ

 ي٠ميت ويمٞمػ اًم٘مقي، اإليامن أمهٞم٦م ًمٙمؿ ًمٞمتٌلم إُمثٚم٦م: سمٕمض ًمٙمؿ أذيمر 

 .إٟم٤ًمن سم٤مل قمغم ختٓمر ٓ اًمتل سم٤مًمٕمج٤مئ٥م
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 ط اًمٜمٌل أن قمٜمف، اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء 

 ه٤مت: هذا ىم٤مل ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م أىمروٜمل: ًمف وم٘م٤مل همٜمل إمم ىمٌٚمٙمؿ ممـ رضمؾ ضم٤مء: »ىم٤مل

ش ؿمٝمٞمدي اهلل: ىم٤مل – يِمٝمد اًمذي – اًمِمٝمٞمد ه٤مت: ىم٤مل يمٗمٞمكم، اهلل: ىم٤مل اًمٙمٗمٞمؾ،

 .اجلقاب هذا ي٘مقل يمٞمػ شمت٠مُمٚمقن

 اهلل ُم٤مذا؟ ي٘مقل درويش، رضمؾ ضمقاب: يٕمٜمل ضمقاب هذا: ٟم٘مقل أن ممٙمـ 

 ُم٤م أن٤م اًمٙمٗمٞمؾ اهلل: ي٘مقل وهق اًمٙمٗمٞمؾ، ُمـ ٟم٠مظمذ وقمد سمام يػ مل إذا طمتك..اًمٙمٗمٞمؾ

 ُم٤م دروؿم٦م.. اًمِمٝمٞمد اهلل: ىم٤مل اًمِمٝمٞمد، ه٤مت! ـمٞم٥م اًمٙمٗمٞمؾ، اهلل.. يمٗمٞمؾ قمٜمدي

 .دروؿم٦م سمٕمده٤م

 يٕمٓمٞمف.. ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م أجٜم٘مده اعمًت٘مرض، هذا يم٤مًمٗم٘مػم اًم٘مٚم٥م ـمٞم٥م أنف يٌدو اًمٖمٜمل

 ًمٞمقم اعمُـْ٘مِرض ُمع شمقاقمد وىمد اًمٌحر، ذم هب٤م و٤مرسم٤مً  ويٜمٓمٚمؼ وي٠مظمذه٤م ديٜم٤مر؟ ُم٤مئ٦م

 .ديٜم٤مر سمامئ٦م إًمٞمف يٕمقد اًمٞمقم ذًمؽ طمي إذا ُمٕملم،

 وضمد سم٤مًمقوم٤مء، اعمققمقد اًمٞمقم ضم٤مء ح٤م ديٜم٤مر، سم٤مح٤مئ٦م اًمٌحر ذم يٕمٛمؾ اعمديـ، اٟمٔمر 

 طم٥ًم يقومٞمف أن يًتٓمٞمع ٓ ومٝمق اعمحًـ، اعم٘مرض ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٌٚمدة قمـ سمٕمٞمداً  ٟمٗمًف

 ومٕمؾ؟ ُم٤مذا اًمققمد،

 ديمٝم٤م صمؿ أمحر، ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ومٞمٝم٤م ودك – طمٗمره٤م – ومٜم٘مره٤م سمخِم٦ٌم ضم٤مء: اًمِم٤مهد هٜم٤م

 وأن٧م اًمٙمٗمٞمؾ يمٜم٧م أن٧م مهللا: »اًمٌحر ؾم٤مطمؾ إمم ضم٤مء صمؿ حمٙمٛم٦م، سمٓمري٘م٦م طمًٌٝم٤م

 ًمٙمـ دروؿم٦م،! دروؿم٦م اًمٌحر إمم ديٜم٤مر اح٤مئ٦م ومٞمٝم٤م اًمتل سم٤مخلِم٦ٌم ورُمكش اًمِمٝمٞمد يمٜم٧م

 .إيامن ذم هٜم٤م

 اًمٖمٜمل ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٌٚمدة إمم اخلِم٦ٌم هذه شم٠مظمذ أن إُمقاج أُمر وضمؾ قمز وم٤مهلل 

 .اًمٗم٘مػم هذا أىمرض اًمذي

 ديٜم٤مر اح٤مئ٦م ُمٜمف ًمٞم٠مظمذ اعمديـ: يتٚم٘مك اعمققمقد اًم٤ًمقم٦م وذم اًمٞمقم ذم ظمرج اًمٖمٜمل

 هب٤م شمٚمٕم٥م إُمقاج، شمت٘م٤مذومٝم٤م اخلِم٦ٌم يرى سمف وم٢مذا أطمدًا، رأى ُم٤م.. اٟمتٔمر.. اٟمتٔمر

 إمم ومذه٥م شمٕمٚمٛمقن، يمام صم٘مٞمؾ اًمذه٥م صم٘مٞمٚم٦م هل وإذا إًمٞمٝم٤م، يده ومٛمد أُم٤مُمف إُمقاج

 !همري٦ٌم؟.. أمحر ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م وم٢مذا ويمنه٤م اًمدار
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 اٟمِمٖم٤مًمف سم٥ًٌم شم٠مظمره قمـ واقمتذر إًمٞمف، اعمحًـ قمغم ؾَمٚمَّؿ اًمٗم٘مػم اعمديـ ضم٤مء صمؿ 

 اًمٕم٘مؾ، ومقق هذا أن يٕمٚمؿ ٕنف يمٚمف: إُمر ذًمؽ دم٤مهؾ ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م ٟم٘مده صمؿ دم٤مرشمف، ذم

 همػم يٕمٜمل ـمٌٞمٕمل اًمٖمٜمل، ًمٞمد اخلِم٦ٌم هذه شمّمؾ أن أجـ ُمـ اًمٌحر، ذم شُمْٚمِ٘مك ظمِم٦ٌم

 .ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م وٟم٘مده إُمر دم٤مهؾ ومٝمق ُمٕمت٤مد،

 .ىمديامً  ي٘مقًمقن شم٘مع أؿمٙم٤مهل٤م قمغم اًمٓمٞمقر وأن يم٤مًمٗم٘مػم ص٤مًمح أنف يٌدو اًمٖمٜمل

 اًمٞمقم ظمرج أنف ًمف، وىمع سمام ُيـَحِدصمف أن إٓ يًٕمف مل أُم٤مُمف أظمرى ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م رأى ح٤م 

 .ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ومٞمٝم٤م وضمد يمنه٤م ومٚمام اخلِم٦ٌم، هذه إٓ وضمد ومام ًمٞمتٚم٘م٤مه اعمققمقد

 أنٜمل وقمروم٧م اًمٞمقم، ذم ٟمحي ُمٕمؽ ُمتقاقمد أن٤م ٕين هذا: ومٕمٚم٧م أن٤م واهلل: ىم٤مل 

 ديٜم٤مر اح٤مئ٦م ومٞمٝم٤م وديمٙم٧م ظمِم٦ٌم وم٠مظمذت اًمققمد، وم٠مظم٤مًمػ أؾمتٓمٞمع ٓ ؾمقف

: اًمٖمٜمل وم٘م٤مل اًمِمٝمٞمد، وأن٧م اًمٙمٗمٞمؾ، أن٧م مهللا: ىمٚم٧م ـمٌٞمٕمل، همػم سمٓمريؼ وأرؾمٚمتٝم٤م

 .ديٜم٤مر اح٤مئ٦م إًمٞمف وأقم٤مد ُم٤مًمؽ ذم ًمؽ اهلل وم٤ٌمرك قمٜمؽ، اهلل َوومَّـك ىمد

 وم٤مًمٖمٜمل اًمٖمٜمل، يد إمم يده ُمـ ديٜم٤مر سمامئ٦م ودومع اخلِم٦ٌم سمٓمريؼ ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م دومع هق

 اًمذي وُمـ اخلِم٦ٌم، ىمّم٦م يتج٤مهؾ أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف يم٤من اًمّم٤مدق وإيامٟمف سم٢مظمالصف

 وذاك هلل ُمت٘مل هذا ًمٙمـ! ديٜم٤مر؟ ُم٤مئ٦م وومٞمٝم٤م اًمٌحر ُمـ ظمِم٦ٌم أظمذ أنف قمٚمٞمف ؾمٞمِمٝمد

ر يمٞمػ وم٤مٟمٔمروا هلل، ُمت٘مل  .ُم٤مًمف ًمف ومحٗمظ وضمؾ، قمز هلل اعمت٘مل هلذا اًمٌحر اهلل ؾَمخَّ

ئٞمٚمٞم٤مت ُمـ ًمٞم٧ًم اهلل، رؾمقل طمدي٨م ُمـ ىمّم٦م هذه  هب٤م اُمتألت اًمتل اإلها

 .اًمتٗمًػم يمت٥م

 سمٞمٜمام: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ُمًٚمؿ، صحٞمح ذم وهل: إظمرى اًم٘مّم٦م

 ؾم٤ميمـ ومٞمٝم٤م ًمٞمس صحراء أرض: يٕمٜملش إرض ُمـ ومالة ذم يٛمٌم ىمٌٚمٙمؿ ممـ رضمؾ

 أرض اؾمِؼ : ًمٚمًح٤مب ي٘مقل اعمٚمؽش ومالن أرض اؾمِؼ : اًمًح٤مب ُمـ صقشم٤مً  ؾمٛمع إذ»

 .سم٤مٓؾمؿ يًٛمٞمف ومالن،
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 اًمًامء، ُمـ اًمٕمجٞم٥م اًمّمقت هذا ؾمٛمع إرض وضمف قمغم اح٤مر اإلٟم٤ًمن هذا 

 أن إمم ُُمّدة، اًمًح٤مب ُمع هق ومٞمٛمٌم هٙمذا، يتجف سمف وإذا هٙمذا، يٛمٌم اًمًح٤مب يم٤من

 .سمًت٤من طمدي٘م٦م إمم وصؾ

 احلدي٘م٦م طمقل احلدي٘م٦م، هذه قمغم اح٤مء ُمـ ُمِمحقٟمف ُيٚم٘مل اًمًح٤مب يرى سمف وم٢مذا 

 .احلدي٘م٦م ذم يمٚمف اعمٓمر ُمٓمر، ٓ

 ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم سم٤معمٜمٙم٤مش، ومٞمٝم٤م يٕمٛمؾ احلدي٘م٦م، ص٤مطم٥م يرى سمف وإذا أـمؾ،

 سم٤مؾمٛمل؟ أدراك اًمذي ومام همري٤ًٌم، رضمالً  وذاك اًمًالم وقمٚمٞمؽ: ًمف ىم٤مل! ومالن

: ًمٚمًح٤مب ي٘مقل اًمًامء ُمـ صقشم٤مً  ومًٛمٕم٧م اًمّمحراء، ذم أُمٌم يمٜم٧م أن٤م: ىم٤مل 

 أن٧م أنؽ ومٕمروم٧م إًمٞمؽ، وصٚم٧م طمتك اًمًح٤مب ُمع ُمِمٞم٧م: ىم٤مل ومالن، أرض اؾمؼ

  وشمٕم٤ممم؟ شم٤ٌمرك اهلل ُمـ اًمٙمراُم٦م هذه ٟمٚم٧م ومٌؿ هبذا، اعم٘مّمقد

 اهلل، ُمـ اًمٙمراُم٦م هذه أؾمتحؼ أين أقمٚمؿ ٓ طم٘مػم، وٕمٞمػ قمٌد أن٤م واهلل: ىم٤مل

: أثالث صمالصم٦م طمّمٞمده٤م أضمٕمؾ صمؿ أطمّمده٤م، صمؿ أزرقمٝم٤م احلدي٘م٦م هذه قمٜمدي أن٤م ًمٙمـ

: ىم٤مل طمقزم، ُمـ قمغم سمف أتّمدق وصمٚم٨م أريض، إمم ُأقمٞمده وصمٚم٨م وقمٞم٤مزم، ًمٜمٗمز صمٚم٨م

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ اًمٜمٕمٛم٦م هذه اؾمتح٘م٘م٧م هبذا! هذا ومٝمق

 وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل اشم٘مك إذا اعم١مُمـ أن: اًمّمحٞمحلم احلديثلم هذيـ ُمـ اًمِم٤مهد

 خيِم٤مه ُم٤م ٟمٗمًف قمغم خيِمك وٓ وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل ذُم٦م ذم حمٗمقفم٤مً  ؾمٞمٕمٞمش ومٝمق

 اًمٌٜمؽ هق اًمٖمٜمل؟ هذا ُم٤مل حيٗمظ اًمذي ُم٤م سم٤مح٤مدة، إٓ ي١مُمٜمقن ٓ اًمذيـ أظمرون

 .هبذا ؾمٛمٕمتؿ سمد ٓ أومٚم٧ًم، سمٜمقك ويمؿ يمؿ سم٠منف قمٚمامً  وم٘مط،

 ُم٤م، ُمٙم٤من ذم سمف اطمتٗمظ ُم٤م إذا ُم٤مًمف ذم ي٘مع أن اًمٖمٜمل خيِم٤مه اًمذي آطمتامل: وم٢مذاً 

 .اًمٌٜمؽ ذم يم٤من وًمق اح٤مل ذم أجْم٤مً  ي٘مع أن ممٙمـ

 هؾ! أظمل ي٤م سمامًمف؟ يذه٥م أجـ اًمٖمٜمل هذا أن اعمٜمٓمؼ، هذا ُمـ! أتٕمج٥م أن٤م صمؿ

 هٜم٤م: اًمٕمريض سم٤مًم٘مٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م وُمٙمتقب داره رأس ُمـ ويْمٕمٝم٤م راي٦م يرومع اًمٖمٜمل هذا
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ق أُّي٤م ومتٕم٤مًمقا  سم٤معماليلم يمثػمة أُمقال ا  اعمٙم٤من ذم ُمقوقع وهق واًمٚمّمقص، اًمُنَّ

 ! اًمٗمالين؟

 يٕمٚمـ هق ومٝمؾ ينق، أن ُم٤مًمف قمغم خيِمك أنف قمذراً  اًمٜم٤مس ه١مٓء يتخذ ح٤مذا: وم٢مذاً 

ِقل مم٤م هذا ًمٙمـ هق؟ وأجـ ُم٤مًمف قمـ ًَ  أنؽ: اإلٟم٤ًمن داظمؾ ذم ويقؾمقس اًمِمٞمٓم٤من ُي

: ي٘م٤مل هذا اًمٌٜمؽ، ذم وم٠مودقمف اًمٚمّمقص، قمٚمٞمف شمًٚمط ُم٤م ُمٙم٤من ذم ُم٤مًمؽ ووٕم٧م إذا

 .اًمذٟم٥م ُمـ أىمٌح قمذر

 وضمؾ قمز سم٤مهلل إيامٟمف ذًمؽ إمم واٟمْمؿ ُم٤مًمف، قمغم اعمح٤مومٔم٦م ذم ُم٤مدي٤مً  ؾم٤ٌٌمً  اختذ إذا اعمًٚمؿ

٤مل ُمرشم٤مح ومًٞمٕمٞمش رسمف،  اعمًٚمٛملم ُمـ وأؿم٤ٌمهٝمؿ اًمٙمٗم٤مر ه١مٓء سمخالف اًم٘مٚم٥م، ُمٓمٛمئـ اًم

ـْ ﴿: طم٘مٝمؿ ذم وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل واًمذيـ اًمٙمٗم٤مر ىمَٚمَّدوا اًمذـي اإليامن اًمْمٕمٞمٗمل ـْ  أقَْمَرَض  َوَُم  قَم

هُ  َوٜمًٙم٤م َُمٕمِٞمَِم٦مً  ًمَفُ  وم٢َمِنَّ  ذيِْمِري شمَٜمِل مِلَ  َرِب  ىم٤َمَل *  أقَْمَٛمك اًْم٘مِٞم٤َمَُم٦مِ  يَْقمَ  َوٟمَْحنُمُ  يُمٜم٧ُم  َوىمَدْ  أقَْمَٛمك طَمنَمْ

ٞمتََٝم٤م آي٤َمشمُٜم٤َم أَتَتَْؽ  يَمَذًمَِؽ  ىم٤َمَل *  سمَِّمػمًا  ًِ ك اًْمٞمَْقمَ  َويَمَذًمَِؽ  ومَٜمَ ًَ  [.751 -755: ـمف﴾ ]شمُٜم

ٔي٦م شم٠متٞمف قمٜمدُم٤م اعمًٚمؿ  هذا حيت٥ًم ٓ طمٞم٨م ُمـ ويرزىمف خمرضم٤مً  ًمف جيٕمؾ اهلل، يت٘مل وهق ا

ٔي٦م، هبذه ي١مُمـ ٓ اًمذي اًمٙم٤مومر ؿم٠من ؿم٠منف،  .ومٝمٛمل إيامن وٓ ىمٚمٌل إيامن ٓ ا

 .ُمٕمف شمٗم٤مقمؾ وٓ ُمٕمف يتج٤موب ٓ ًمٙمـ طمؼ، وهق اهلل يمالم هذا أن ي١مُمـ ىمد اعمًٚمؿ 

 يتخذ أن اعمًٚمؿ قمغم ًمذًمؽ ؿمٞمئ٤مً: ُمٜمف يًتٗمد مل اإليامن؟ هذا ُمـ اؾمتٗمدت اًمذي ُم٤م: وم٢مذاً  

ؾم٤ٌمب رسم٤مب َرّب  قمغم يتقيمؾ صمؿ ذقم٤مً، اجل٤مئزة ٕا  .ٕا

ٜمؽ، ذم ُم٤مًمف يقدع اًمٖمٜمل أن أبداً، اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ وًمٞمس  ذم يٗمٕمؾ ُم٤مذا: ذًمؽ سمٕمد ًمٜم٘مقل اًم

 هذه وم٤مئدة، يًٛمقٟمف اًمرسم٤م احل٘مٞم٘م٦م، هلذه شمتٜمٌٝمقا  أن جي٥م اؾمٛمٝم٤م، سمٖمػم شمًٛمقهن٤م اًمتل اًمٗمقائد هذه

 .اًمنمقمل احلٙمؿ طم٘مٞم٘م٦م شمٖمػم ٕهن٤م طمرام: اًمتًٛمٞم٦م

٤من إمم شمقطمل ٟم٤مقمٛم٦م، يمٚمٛم٦م :وم٤مئدة ٜمؽ سمٓمريؼ جمٞمئف اًمرسم٤م هذا أن إمم اإلًٟم  هق ًمٙمـ وم٤مئدة اًم

 .رسم٤م

 ويزداد، يٜمٛمق أن سمدل: يٕمٜملش أىمؾ إمم اًمرسم٤م قم٤مىم٦ٌم: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل يمام اًمرسم٤م 

 .اًمٜم٤مس ه١مٓء يتقهؿ ُم٤م قمٙمس ويٜم٘مص ي٘مؾ ومٝمق



ئ٥م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   751   اًميا

 ٕنف إؾم٤ٌمب: ُمـ ؾم٥ٌم ٕي اًمٌٜمؽ ذم ُم٤مًمف يقدع أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ: ًمذًمؽ

ر ٓ اًمٖم٤مي٦م: ىمٚمٜم٤م يمام  :اًم٘مديؿ اًمٕمريب اًمِم٤مقمر ىم٤مل ويمام اًمقؾمٞمٚم٦م، شُمؼَمِ

 اإلسمؾ شمقرد ؾمٕمد ي٤م هٙمذا ُم٤م  ُمِمتٛمؾ وؾمٕمد ؾمٕمد أورده٤م

ؾم٤ٌمب يتخذ وأن ُم٤مًمف، ذم وضمؾ قمز اهلل يت٘مل أن اعمًٚمؿ ومٕمغم  ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م اًمنمقمٞم٦م ٕا

ٜمؽ قمـ ؾمٞمًتٖمٜمل طمٞمٜمئذٍ  وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك رسمف اهلل قمغم ويتقيمؾ قمٚمٞمف،  ٓ صمؿ وومّمٚمف، سم٠مصٚمف اًٌم

 اًمتل اًمرسمقي٤مت هذه ي٠مظمذ أن ًمف جيقز هؾ أنف: ؾم١ماًمؽ ذم أن٧م أوردشمف اًمذي اًم١ًمال يرد

 .ًمٚمحٙمقُم٦م ضائ٥م ويدومٕمٝم٤م سم٤مًمٗمقائد، شمًٛمقهن٤م

 :ُمرشملم خيٓمئ هذا يٗمٕمؾ اًمذي

ول اخلٓم٠م ر أنف: ٕا  .اًمرسم٤م ُمٜمف ًمٞم٠مظمذ ُم٤مًمف يقدع أن ًمٜمٗمًف ُيؼَمِ

 .سم٤معمحرم اعمحرم يدومع أن: اًمث٤مين واخلٓم٠م

 ومٝمق ُمٙمقس، اإلؾمالم ذم هٜم٤مك وًمٞمس ُمٙمقس اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٚمٖم٦م ذم ُمٙمقس هذه اًميائ٥م 

تٓمٞمع ٓ ٟمحـ ًمذًمؽ اإلؾمالم: ذم جيقز ٓ وهذا سم٤محلرام، احلرام يدومع  أوًٓ  ٟمؼمر أن أبداً  ًٟم

ٜمؽ، ذم ُم٤مًمف يقدع أن وفمروومف، أطمقاًمف يم٤مٟم٧م ُمٝمام ًمٚمٛمًٚمؿ  يٍمف أن صمؿ قمٚمٞمف، اًمرسم٤م ًمٞم٠مظمذ اًٌم

 ذم هذا وٓ هذا ٓ جيقز ٓ اًميائ٥م، وهل فمٚمامً  قمٚمٞمف ومرو٧م اًمتل اًمٗمرائض دومع ذم اًمرسم٤م هذا

 .اإلؾمالم ديـ

ٌُؾ ُم٤مًمف قمغم حي٤مومظ وأن وضمؾ، قمز اهلل يت٘مل أن ُمًٚمؿ يمؾ وقمغم  ًُ  ًمٞمس اعمنموقم٦م سم٤مًم

 ..إٓ

 :آٟمٗم٤مً  ًمؽ ىمٚم٧م وًمذًمؽ

 اإلسمؾ شمقرد ؾمٕمد ي٤م هٙمذا ُم٤م  ُمِمتٛمؾ وؾمٕمد ؾمٕمد أورده٤م

 اًم٘مرآن ٟمص هذا أطمًـ، هل سم٤مًمتل ادومع إٟمام سم٤مًمنم، اًمنم ٟمدومع أن ًمٜم٤م جيقز ٓ ٟمحـ: يٕمٜمل

ٜمقك، ُمع اًمتٕم٤مُمؾ أىمررٟم٤م: أوًٓ  هذا ومٕمٚمٜم٤م إذا ٟمحـ: اًم٤ًمسمؼ يمالُمل قم٤مد وهؾ اًمٙمريؿ،  أطمٚمٚمٜم٤م اًٌم

 .طمرُمف ىمد واهلل اًمرسم٤م



ئ٥م   757 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًميا

 ٟمحـ اًمذي اًمٔمٚمؿ هبذا ٟمدومٕمف احلٙم٤مم، سمٕمض ُمـ يٚمح٘مٜم٤م اًمذي اًمٔمٚمؿ هذا: صم٤مٟمٞم٤مً  

 .أبداً  اًمٕمٛمؾ هذا جيقز ٓ ُمْمٓمريـ، همػم خمت٤مريـ ٟمرشمٙمٌف

٤مرك اهلل ُيراىم٥م أن اعمًٚمؿ قمغم سمؾ   .اإليامن طمؼ سمف ي١مُمـ وأن وشمٕم٤ممم، شم

 ًمٕمٚمٙمؿ اًمٙمٗمر، سمالد طمتك اًمٌالد، ُمـ يمثػم ذم قمٜمديمؿ، وم٘مط ًمٞمس! أظمل ي٤م اًمٔمٚمؿ وهذا

 قمٜمديمؿ ًمٞمس ومٝمذا..وشمًٕملم صمامٟمٞم٦م اح٤مئ٦م ذم طمد إمم شمٌٚمغ اًميائ٥م: ُمثالً  سمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم أنف ؾمٛمٕمتؿ

 .وم٘مط

  (:.. 55:  35/   78/   واًمٜمقر اهلدى) 

 افرضائى فتؼؾقؾ افدوفي ظذ افتحويؾ

 سم٠من شمٕمٚمؿ ُمثالً  ،أرو٤مً  أطمدٟم٤م يِمؽمي قمٜمدُم٤م ،ظمػماً  اهلل ضمزاك ؿمٞمخ ي٤م: اعمٚم٘مل

 ،ًمٚمحٙمقُم٦م إرض ذم اعم٘مٞمؿ قمـ ضي٦ٌم واعمِمؽمي اًم٤ٌمئع سملم يٕمٜمل يدومع% 71 هٜم٤مك

 ؟أصالً  قمٚمٞمف اشمٗم٘م٤م مم٤م أىمؾ رىمامً  يٙمت٤ٌم يٕمٜمل ،اعمِمؽمي ُمع اًم٤ٌمئع يتٗمؼ يٕمٜمل أنف جيقز هؾ

 .ٓ :اًمِمٞمخ

 ...مم٤م أىمؾ احلٙمقُم٦م إمم ًمٞمدومع :اعمٚم٘مل

 إقمامل هذه جيقز ُم٤م شظم٤مٟمؽ ُمـ ختـ وٓ ،ائتٛمٜمؽ ُمـ إمم إُم٤مٟم٦م أدِ » :اًمِمٞمخ

 .ُمًت٘مٞمؿ ساط قمغم ؾمقي٤مً  اعمًٚمؿ يٛمٌم أن إٓ يٕمرف ُم٤م اإلؾمالم أبدًا،

 هذا؟% 71 شم٠مظمذ أن ًمٚمدوًم٦م جيقز يٕمٜمل: اعمٚم٘مل

 %.7 وٓ جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 .شمٕمٓمٞمٝم٤م أن جيقز ٓ إذاً  :اعمٚم٘مل

 .احلدي٨م ُمٕمٜمك هذا. يٕمٜمل اًمدوًم٦م ُمثؾ شمّمػم كسمدّ  أن٧م :اًمِمٞمخ

  (11:  31: 59/   595/  واًمٜمقر اهلدى)



ئ٥م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   758   اًميا

 افرضائى حؽؿ

ئ٥م؟ ذم اإلؾمالم طمٙمؿ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م  اًميا

ئ٥م :اًمِمٞمخ  اعمتٗمؼ ُمـ واعمٙمقس سم٤معمٙمقس،: اًمنمع سمٚمٖم٦م شمًٛمك اًمتل هل اًميا

 اإلُم٤مم سمٞمٜم٦م سمحج٦م قمٜمٝم٤م يتحدث واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ دمقز ٓ أهن٤م اعمًٚمٛملم اًمٕمٚمامء سملم

 دىمٞمؼ قمٚمٛمل سمٙمالم ومٞمف يتٙمٚمؿ طمٞم٨م آقمتّم٤مم،: اًمٕمٔمٞمؿ يمت٤مسمف ذم اهلل رمحف اًمِم٤مـمٌل

ه، آظمر يمت٤مب ذم ٟمجده ىمٚمام  اًمٙمت٤مب هذا ذم سمحثف ذم أيمد اًمتل اًمٌدقم٦م سملم ومٞمف يٗمرق ؾمقا

 اًمٙمريؿ اًم٘مقل هذا أنش اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ: »ط اًمٜمٌل ىمقل أن

 اعمت٠مظمريـ سمٕمض يًٛمٞمف ُم٤م اإلؾمالم ذم ًمٞمس وأنف وؿمٛمقًمف وقمٛمقُمف إـمالىمف قمغم هق

ًٓ  احلًٜم٦م اًمٌدقم٦م هذه ٕن احلًٜم٦م: سم٤مًمٌدقم٦م  اًمًٜم٦م، ذم وٓ اًمٙمت٤مب ذم قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ٓ أو

 شمٕمرض يمٚمام ؿم٤مُماًل  إـمالىًم٤م اًمٌدقم٦م ذم شمٓمٚمؼ اًمتل إطم٤مدي٨م ًمٕمٛمقم خم٤مًمٗم٦م هل: وصم٤مٟمًٞم٤م

 اًم٤ًمسمؼ، احلدي٨م يمٛمثؾ ُم٤م سم٘مٞمد ي٘مٞمده٤م وٓ قمٚمٞمف اًمذم يٓمٚمؼ وم٢مٟمف ًمذيمره٤م ط اًمٜمٌل

 ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ صحٞمحٞمٝمام ذم اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف اًمذي أظمر احلدي٨م وُمثؾ

 ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م هذا أُمرهن٤م ذم أطمدث ُمـ: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل

 ش.رد ومٝمق

 قمٛمقُمٝم٤م قمغم إطم٤مدي٨م هذه أن آٟمًٗم٤م إًمٞمف اعمِم٤مر يمت٤مسمف ذم اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم أيمد

 اًمٌح٨م ذم إطم٤ًمٟمف ُمـ وًمٙمٜمف اًمٜم٤مر، ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م ومٙمؾ وؿمٛمقهل٤م،

 هذه اعمرؾمٚم٦م، سم٤معمّم٤مًمح اًمٕمٚمامء سمٕمض قمٜمد يٕمرف أو يًٛمك ح٤م شمٕمرض اًمٕمٔمٞمؿ

 ذم سم٠من اًم٘مقل إمم ذهٌقا  اًمذيـ ُمـ اعمت٠مظمريـ سمٕمض قمغم شمٚمتٌس اًمتل اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح

 : سمٞمٜمٝمام ُم٤م وؿمت٤من احلًٜم٦م، سم٤مًمٌدقم٦م اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح قمٚمٞمٝمؿ ختتٚمط طمًٜم٦م سمدقم٦م اًمديـ

 رمحف اًمِم٤مـمٌل هذا إُم٤مُمٜم٤م وُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمامء سمٕمض يتٌٜم٤مه٤م اًمتل اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م

 حت٘مٞمؼ إمم شم١مدي زُمٜمٞم٦م أو ووٕمٞم٦م فمروف شمقضمٌٝم٤م اًمتل هل اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م اهلل،

 ٕن اًمٜم٤مس: سمٕمض يًتحًٜمٝم٤م اًمتل سم٤مًمٌدقم٦م قمالىم٦م هل٤م ًمٞمس ومٝمذه ذقمٞم٦م، ُمّمٚمح٦م

 شم٤ٌمرك اهلل إمم اًمت٘مرب زي٤مدة هب٤م ي٘مّمدون إٟمام احلًٜم٦م سم٤مًمٌدقم٦م يًٛمقهن٤م اًمتل اًمٌدقم٦م

 مم٤م أو.. ومٞمٝم٤م ضم٤مء اًمتل اًمقاؾمٕم٦م اإلؾمالم دائرة ذم ومٞمٝم٤م جم٤مل ٓ اًمزي٤مدة وهذه وشمٕم٤ممم،



ئ٥م   759 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًميا

 ٟمِْٕمَٛمتِل قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  َوَأمْتَْٛم٧ُم  ِديٜمَُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َأيْمَٛمْٚم٧ُم  اًْمٞمَْقمَ : ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ىمقل ومٞمٝم٤م ضم٤مء

 اإلُم٤مم اهلجرة دار إُم٤مم أضم٤مد ًم٘مد وًمذًمؽ [3:اح٤مئدة﴾ ]ِديٜم٤ًم اإِلؾْمالمَ  ًَمُٙمؿُ  َوَرِوٞم٧ُم 

 سمدقم٦م اإلؾمالم ذم اسمتدع ُمـ: ىم٤مل اعمِمٝمقرة اًمذهٌٞم٦م يمٚمٛمتف ىم٤مل طمٞمٜمام اهلل رمحف ُم٤مًمؽ

 شم٤ٌمرك اهلل ىمقل اىمرؤوا وطم٤مؿم٤مه، اًمرؾم٤مًم٦م ظم٤من ط حمٛمًدا أن زقمؿ وم٘مد طمًٜم٦م يراه٤م

 اإِلؾْمالمَ  ًَمُٙمؿُ  َوَرِوٞم٧ُم  ٟمِْٕمَٛمتِل قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  َوَأمْتَْٛم٧ُم  ِديٜمَُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َأيْمَٛمْٚم٧ُم  اًْمٞمَْقمَ : ﴿وشمٕم٤ممم

 يٙمقن ومال اهلل إمم سمف يت٘مرب: أي ديٜم٤ًم، يقُمئذ يٙمـ مل ومام: ُم٤مًمؽ ىم٤مل [3:اح٤مئدة﴾ ]ِديٜم٤ًم

 ؿم٠من هق هذا يم٤من إذا أوهل٤م، سمف صٚمح سمام إٓ إُم٦م هذه آظمر يّمٚمح وٓ ديٜم٤ًم، اًمٞمقم

 شم٤ٌمرك اهلل إمم اًمت٘مرب يريدون أهنؿ ؿم٠مهن٤م وهق احلًٜم٦م، سم٤مًمٌدقم٦م يًٛمقهن٤م اًمتل اًمٌدقم٦م

 اهلل إمم ي٘مرسمٙمؿ ؿمٞمًئ٤م شمريم٧م ُم٤م: اًم٘م٤مئؾ ط اهلل رؾمقل سمف ضم٤مء ُم٤م قمغم زي٤مدة هب٤م وشمٕم٤ممم

 قمٜمف، وهنٞمتٙمؿ إٓ اًمٜم٤مر إمم وي٘مرسمٙمؿ اهلل قمـ يٌٕمديمؿ ؿمٞمًئ٤م شمريم٧م وُم٤م سمف، وأُمرشمٙمؿ إٓ

 أتؿ ىمد اهلل دام ُم٤م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إمم ًمٚمت٘مرب ؾمٌٞماًل  حمدصم٦م ٓخت٤مذ جم٤مل ٓ: إًذا

 قمـ آظمتالف يمؾ خيتٚمػ ومِم٠مهن٤م اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م أُم٤م ًمديٜمف، سم٢ميمامًمف قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٕمٛم٦م

د اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م اعمزقمقُم٦م، احلًٜم٦م اًمٌدقم٦م  اعمٙم٤من ي٘متْمٞمٝم٤م ُمّمٚمح٦م ختٗمٞمػ هب٤م يرا

 .اإلؾمالم ي٘مره٤م اًمزُم٤من أو

ئ٥م ووع ذقمٞم٦م اًمِم٤مـمٌل ي١ميمد اعمج٤مل هذا ذم ئ٥م قمـ ختتٚمػ ضا  اًمتل اًميا

 ًمٚمٙمٗم٤مر شم٘مٚمٞمًدا اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد يمؾ ذم ٟم٘مؾ مل إن يمثػم ذم ُمٓمردة ىمقاٟملم اًمٞمقم اختذت

 اًميورة ُمـ ومٙم٤من ،ط ٟمٌٞمف وؾمٜم٦م اهلل يمت٤مب ُمـ اهلل ُمٜمٝم٩م ُمـ طمرُمقا  اًمذيـ

 ظم٤مص٦م ُمٜم٤مه٩م هلؿ يْمٕمقا  أن واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب هدي ُمـ اعمحروُملم هل١مٓء سم٤مًمٜم٦ًٌم

 أنزل سمام وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أهمٜم٤مهؿ وم٘مد اعمًٚمٛمقن أُم٤م ُمِم٤ميمٚمٝمؿ، ومٞمٝم٤م يٕم٤مجلقن وىمقاٟملم

 أن ًمٚمٛمًٚمٛملم جيقز ومال ًمذًمؽ ،ط اهلل رؾمقل هلؿ سملم وسمام اًمٙمت٤مب، ُمـ قمٚمٞمٝمؿ

ٌِْدًُمقنَ : ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىمقل ومٞمٝمؿ ومٞمحؼ سم٤مًمنميٕم٦م اًم٘مقاٟملم يًتٌدًمقا  َت ًْ  اًمَِّذي َأتَ

ئ٥م شمتخذ أن أبًدا جيقز ٓ [17:اًمٌ٘مرة﴾ ]ظَمػْمٌ  ُهقَ  سم٤ِمًمَِّذي َأْدَٟمك ُهقَ   صم٤مسمت٦م ىمقاٟملم اًميا

 .اًمدهر أبد اًمًامء ُمـ ُمٜمزًم٦م ذيٕم٦م يم٠مهن٤م

 ُمٕمٞمٜم٦م فمروف طمدود ذم هل اعمًٚمٛم٦م اًمدوًم٦م شمٗمروٝم٤م أن جيقز اًمتل اًميي٦ٌم وإٟمام

 إذا: اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم سمف ضم٤مء اًمذي هق اعمث٤مل هذا أن وأفمـ ُمثاًل، اًمدوًم٦م سمتٚمؽ حتٞمط



ئ٥م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   751   اًميا

 ُم٤م اح٤مل ُمـ اًمدوًم٦م ظمزيٜم٦م ذم هٜم٤مك يٙمـ ومل اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ُمـ سمٚمدة ُمثاًل  هقمج٧م

 هذه ُمثؾ ذم اعمًٚمٛملم، أقمداء ُمـ اهلجقم ذًمؽ ًمدومع اجلٞمقش هتٞمئ٦م سمقاضم٥م ي٘مقم

ئ٥م اًمدوًم٦م شمٗمرض اًمٔمروف  أن اًم٘مدرة ُمـ قمٜمدهؿ ُمٕمٞمٜملم أؿمخ٤مص وقمغم ُمٕمٞمٜم٦م ضا

 وذيٕم٦م ٓزُم٦م ضي٦ٌم اًميي٦ٌم هذه شمّمٌح ٓ وًمٙمـ قمٚمٞمٝمؿ، ومرض ُم٤م يدومٕمقا 

 قمـ دومع وم٢مذا اًمٙم٤مومر، هجقم وهق اًمٕم٤مرض اًم٥ًٌم زال وم٢مذا آٟمًٗم٤م، ذيمرٟم٤م يمام ُمًت٘مرة

ئ٥م أؾم٘مٓم٧م اإلؾمالم سمالد .. اًميي٦ٌم شمٚمؽ أوضم٥م ُم٤م ٕن اعمًٚمٛملم: قمـ اًميا

 اًمٕمٚم٦م ُمع يدور اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل يمام واحلٙمؿ زال ىمد اًميي٦ٌم شمٚمؽ أوضم٥م اًمذي اًم٥ًٌم

 شمزول: وم٢مًذا زال، ىمد اًمٗمريْم٦م شمٚمؽ أوضم٥م اًمذي اًم٥ًٌم أو وم٤مًمٕمٚم٦م وقمدًُم٤م، وضمقًدا

 .اًميي٦ٌم هذه سمزواهل٤م

ئ٥م هٜم٤مك ًمٞمس: اًم١ًمال ذاك ضمقاب إًذا سم٤مظمتّم٤مر  اإلؾمالم ذم ىمقاٟملم شمتخذ ضا

ئ٥م شمٗمرض أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمدوًم٦م يٛمٙمـ وإٟمام  زاًم٧م وم٢مذا ظم٤مص٦م ًمٔمروف ُمٕمٞمٜم٦م ضا

 .زاًم٧م

   (11:17:11/ 7 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 حرام؟ افرضائى دؾع فعدم آحتقول هؾ

ئ٥م دومع ًمٕمدم آطمتٞم٤مل هؾ: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م  طمرام؟ اًميا

 ٟمرى يمٜم٤م إذا أظمرى ضمٝم٦م وُمـ اًمنميٕم٦م، ؾمٌؾ ُمـ ًمٞمس ؿمؽ سمال آطمتٞم٤مل :اًمِمٞمخ

ئ٥م أن ُمْم٧م ضمٚم٦ًم ذم ذيمرٟم٤م يمام  ٓ وًمٙمـ شمنمع ٓ أهن٤م اإلؾمالم ذم إصؾ اًميا

 وصٛم٦م يٙمقن هذا ؾمٚمقيمف يم٤من إذا اًم٘م٤مئؿ ًمٚمٜمٔم٤مم خم٤مًمٗم٦م ؾمٌاًل  يًٚمؽ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز

 إؾمٚمقب هذا ٟمرى ٓ ومٚمٝمذا اًمديـ، ذات إمم سم٤مًمت٤مزم شمٜمت٘مؾ اًمقصٛم٦م هذه اعمتديٜملم، ذم

ئ٥م، ُمـ اًمتخٚمص ذم  اهلل ينمقمف مل رء وومرض فمٚمؿ ومٝمل إصؾ ذم أُم٤م اًميا

 أو اًمديـ يّم٤مب ٓ سمٓمري٘م٦م ذًمؽ ُمـ يتخٚمص أن اعمًٚمؿ اؾمتٓم٤مع وم٢مذا وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك

 .ومال وإٓ ومج٤مز سمقصٛم٦م اًمديـ أهؾ إىمؾ قمغم

 (11:57:37/ 1 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)



ئ٥م   757 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًميا

 أن بدظقى حؼ بدون أمقال أخذ دم احلؽقمي ظذ افتحويؾ

 ـذفؽ حؼ دون أمقآً  ادسؾؿغ ظذ تػرض احلؽقمي

 ـوفرضائى

 سمٕمض ُمـ شم٠مظمذ احلٙمقُم٦م أن: ظمالصتف رأج٤م حيٛمٚمقن أن٤مس هٜم٤مك ؿمٞمخٜم٤م، :اًم٤ًمئؾ

ئ٥م ُمٙمقس اعمًٚمٛملم  هذه اؾمؽمداد زم جيقز هؾ اًم١ًمال أطمٞم٤مٟم٤م احل٘مقق، وأيمؾ وضا

 ضر؟ يٚمح٘مٜمل أٓ وٛمٜم٧م ُمثال إذا إُمقال،

 اؾمؽمداد؟ يٕمٜمل يمٞمػ اؾمؽمداد :اًمِمٞمخ

 .ُمثالً  سم٤مًمتح٤ميؾ :اًم٤ًمئؾ

 أن شمًتٓمٞمع ومٝمؾ شمٕمٜمٞمف، اًمذي آؾمؽمداد أومٝمؿ ٓ ُمٕمٚمٞمش، ُمٕمٚمٞمش :اًمِمٞمخ

 ُمثاًل؟ شميب

  ُمثال أن٤م ٟم٘مقل طمٙمقُمٞم٦م، ُم١مؾم٦ًم ذم احلٙمقُم٦م ذم ُمقفمٗملم ُمثال هٜم٤مك رسمام :اًم٤ًمئؾ

 ؾمتٔمٚمٛمٜمل احلٙمقُم٦م ٕن ُم٤مل: ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م وآظمذ قمٛمؾ سمٖمػم زائدة دوام ؾم٤مقم٤مت زم سمًجؾ

 اًم٤ٌمب؟ هذا ذم اإلٟم٤ًمن هذا قمغم ٟمرد ُم٤مذا ئمٚمٛمٜمل، اًمرئٞمس أو اًمًٚمٓم٦م ُمدير أو

 وآظمر  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل إمم ُمرومقع صحٞمح سمحدي٨م يٙمقن اًمرد :اًمِمٞمخ

 .ُمرومققم٤مً  وروي قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ اهلل قمٌد قمغم ُمقىمقف

 َأدِ » ىمقًمف ومٝمق واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  اًمرؾمقل قمـ صحٞمح٤مً  اعمرومقع احلدي٨م أُم٤م 

 يم٤من وإن وهذا ظم٤مٟمؽ، ُمـ ختـ ٓش ظم٤مٟمؽ ُمـ ختـ وٓ ائتٛمٜمؽ، ُمـ إمم إُم٤مٟم٦م

 وىمد اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم خيٗمك ىمد رء إمم اًمٜمٔمر ًمٗم٧م ُمـ سمد ٓ ًمٙمـ سحي٦م، دًٓمتف

 ُمـ يدقمٞمف ُم٤م اؾمؽمداده ُمٜم٤مؾم٦ٌم يتخذ اًمِمٞمٓم٤من وًمٙمـ اًمٜم٤مس، ًمٌٕمض فم٤مهًرا  يٙمقن

 ومٞمقؾمقس اًمِمٞمٓم٤من يًتٖمٚمف ىمد ومرًدا، أو ؿمٕم٤ٌمً  أو طمٙمقُم٦م يم٤من ؾمقاء فم٤معمف ُمـ احلؼ

 سمتًٕم٦م ُمثال ُمٔمٚمقم ديٜم٤مر سمامئ٦م ًمٞمس وهق ديٜم٤مر سمامئ٦م ُمثال ُمٔمٚمقم أن٧م أنؽ: إًمٞمف

قمل ومحٞمٜمام احل٤مل، سمٓمٌٞمٕم٦م شم٘مريٌل ُمث٤مل هذا ديٜم٤مر، زي٤مدة..وشمًٕملم ع يدَّ  ومالٟم٤مً  أن ُم٤م ُُمدَّ



ئ٥م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   755   اًميا

قمٞمف، اًمذي سم٤معم٘مدار فمٚمٛمف أنف قمغم اًمِم٤مهد وُمـ فمٚمٛمف، أنف قمغم اًمِم٤مهد ُمـ فمٚمٛمٜمل  يدَّ

 احلؼ اؾمؽمداد سمدقمقة سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمٜم٤مس أُمقال ًمٞم٠ميمؾ سم٤مسًم٤م ٟمٗمًف قمغم يٗمتح هٜم٤م ُمـ

 .اعمٝمْمقم

 أدِ » اًمٗم٤موٚم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمنميٕم٦م أبقاب ُمـ سم٤مب وهق اًمذريٕم٦م، ؾمد سم٤مب ُمـ ًمذًمؽ 

 ش.ظم٤مٟمؽ ُمـ ختـ وٓ ائتٛمٜمؽ، ُمـ إمم إُم٤مٟم٦م

 قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ يمالم روائع ُمـ ومٝمق اعمقىمقف احلدي٨م أُم٤م 

ٜم٤ّم، اًمٜم٤مس أطمًـ إن شم٘مقًمقن إُمٕم٦م، شمٙمقٟمقا  ٓ: »وم٘م٤مل أصح٤مسمف ٟمّمح طمٞم٨م ًَ  وإن أطَم

 ومال أؾم٤مؤوا وإن حتًٜمقا  أن أطمًٜمقا  إن أنٗمًٙمؿ، وـمٜمقا  وًمٙمـ فمٚمٛمٜم٤م، أؾم٤مؤوا

 .شمٔمٚمٛمقا  ومال أؾم٤مؤوا وإنش شمٔمٚمٛمقا 

  (11:  71:  31/ 713/واًمٜمقر اهلدى)

  افرضائى دؾع فعدم احلؽقمي ظذ افتحوُيؾ

ئ٥م قمٛمٚمٞم٦م ذم احلٙمقُم٦م قمغم اًمتح٤مُيؾ ذم رأجٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م  سم٤مًمتزوير؟ اًميا

 ٟمًتحي أن جي٥م: أوًٓ  ٟم٤مدرة، شمٙمقن رسمام طم٤مًم٦م ذم إٓ ضم٤مئزاً  ٟمراه ٓ :اًمِمٞمخ

ئ٥م أن وهل أقمت٘مده٤م، أن٤م طم٘مٞم٘م٦م  ىمد اًمتحريؿ، ذم واطمده سمٛمث٤مسم٦م ًمٞم٧ًم يُمّٚمٝم٤م اًميا

ئ٥م ُمـ يمثػم يٙمقن ئ٥م ًمٙمـ إطم٤مدي٨م، سمٕمض ذم ضم٤مء يمام ُمٙمقس، يٕمٜمل اًميا  ضا

 .إُم٦م طمٞم٤مة ًمت٘مقيؿ ُمٜمٝم٤م سمد ٓ آظمرى

ئ٥م: ُمثالً    احل٘مٞم٘م٦م هذه اؾمتحيٟم٤م وم٢مذا ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م اًمُٓمُرق شمٕمٌٞمد ٕضمؾ ضا

ئ٥م ُمـ ٟمقع قمغم اطمتٚمٜم٤م إذا سم٠منف ومّٙمرٟم٤م صمؿ: أوًٓ   ٓ اًمذي اًمٜمقع ُمـ ًمٞم٧ًم اًمتل اًميا

 اعمٙمقس، ُمـ اًمٜمقع هذا ذم ي٘م٤مل أن ومُٞمٛمٙمـ ذًمؽ، قمٚمٞمٝم٤م اًمدوًم٦م ومرض ُمـ ًمألُم٦م سمد

 إذا ٕن٦م أُمره، يٜمٙمِمػ أن اًمدوًم٦م قمغم اعمحت٤مل اعمًٚمؿ ي٠مُمـ أن سمنمط آطمتٞم٤مل جيقز

 .قم٘مٞمدشمف وذم ديٜمف ذم ـمٕمـ أُمره اٟمٙمِمػ

  (11: 58: 17/ 573/ واًمٜمقر اهلدى)



ئ٥م   753 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًميا

 افرضائى أخذ حؽؿ

ئ٥م هؾ: اًم١ًمال  طمالل؟ اًميا

ئ٥م :اًمِمٞمخ ئ٥م وومرض اإلؾمالم، ذم جيقز ٓ مم٤م وهل ُمٙمقس، هل اًميا  اًميا

 احلقادث ُمـ طم٤مدصم٦م شمٙمقن وُمتك اعمرؾمٚم٦م، اعمّم٤مًمح ىم٤مقمدة ًمٗمٝمؿ ص٤مًمح ُمث٤مل هق

 .هب٤م اًمتٛمًؽ وجيقز شمٌٜمِٞمٝم٤م جيقز ُمرؾمٚم٦م ُمّمٚمح٦م

 قمٛمقم ي١ميمد وهق شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخ يمالُم٤مً  اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ىمرأت ُم٤م أطمًـ 

 ش.اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 وأنف طمقادث، ُمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٕمد حيدث ىمد ح٤م ًمتٗمّمٞمؾ هٜم٤م شمٕمرض 

 .ومٞمٝم٤م اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ سمد وإٟمام والًم٦م، سمدقم٦م سم٠مهن٤م يمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م ي٘م٤مل أن يٛمٙمـٓ 

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٕمد ومٞمام أطمدث ُم٤م: ي٘مقل ضمدًا، رائع شمٗمّمٞمؾ اًمتٗمّمٞمؾ هذا 

 اًمٜمٌل قمٝمد ذم ىم٤مئامً  يم٤من قمٚمٞمف اعم٘متيض اإلطمداث، ذاك قمغم اًمداومع يم٤من إن يٜمٔمر اًمًالم

ٜمّٝم٤م مل هق صمؿ ،ط ًُ  وؾمٞمٚم٦م احل٤مدث ذًمؽ ٟمتخذ أن ٟمحـ ًمٜم٤م جيقز ومال ًمٚمٜم٤مس، َي

 ٓ يمام ،ط اهلل رؾمقل ًمًٜمٝم٤م ُمنموقم٦م يم٤مٟم٧م ًمق ٕهن٤م ذقمٞم٦م: ُمّمٚمح٦م ًمتح٘مٞمؼ

 .هب٤م اًمتذيمػم إمم طم٤مضم٦م ٓ يم٤مُمٚم٦م اًمنميٕم٦م سم٠من اعمٕمرووم٦م اًم٘م٤مقمدة ُمـ خيٗمك

 اعم٘متيض أن إٓ ُمرؾمٚم٦م، ُمّمٚمح٦م حي٘مؼ وهق طمدث، اًمذي احل٤مدث يم٤من إن أُم٤م

 إطمداث قمغم اًمداومع يم٤من إن: ٟمٜمٔمر: ي٘مقل هٜم٤م ،ط اًمرؾمقل زُمـ ذم يٙمـ مل ًمذًمؽ

 ضمقاٟم٥م ُمـ ضم٤مٟم٥م ذم اعمًٚمٛملم شم٘مّمػم هق ُمرؾمٚم٦م، ُمّمٚمح٦م حت٘مؼ اًمتل احل٤مدصم٦م هذه

 اًمتل اًمٖم٤مي٦م شمٚمؽ ًمتح٘مٞمؼ وؾمٞمٚم٦مً  وضمٕمٚمقه اعمحدث هبذا وم٘م٤مُمقا  شمٓمٌٞم٘مٝم٤م، ذم اًمنميٕم٦م

 شمٚمؽ شمتح٘مؼ مل اعمًٚمٛمقن أمهٚمٝم٤م ومٚمام ُمنموقم٦م، وؾم٤مئؾ هل٤م احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ضمٕمؾ

 ٓ والًم٦م هذه: ٟم٘مقل ومٝمٜم٤م اعمنموقم٦م، اًمقؾم٤مئؾ شمٚمؽ قمـ سمديالً  وم٠موضمدوا اعمّمٚمح٦م،

 ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ: »اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م قمٛمقم ذم وشمدظمؾ هب٤م، اًمتٛمًؽ جيقز

 ش.اًمٜم٤مر ذم والًم٦م



ئ٥م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   755   اًميا

 ومل اًمًالم، قمٚمٞمف قمٝمده ذم ىم٤مئامً  يٙمـ مل واعم٘متيض طمدث، احل٤مدث يم٤من إن أُم٤م

 ُمرؾمٚم٦م، ُمّمٚمح٦م ًمتح٘مٞمؼ احل٤مدصم٦م: هذه إطمداث ذم اًم٥ًٌم هق اعمًٚمٛملم شم٘مّمػم يٙمـ

 ُمـ ؾمٌؼ ح٤م ُم٤م، خم٤مًمٗم٦مٍ  دون ذقمٞم٦م، ُمّمٚمح٦مً  حت٘مؼ ٕهن٤م هب٤م: إظمذ جيقز اًمتل ومٝمل

 : اًمٜمققملم

ـّ  ُم٤م واًمرؾمقل اًمرؾمقل، قمٝمد ذم ىم٤مئامً  يم٤من اعم٘متيض: إول اًمٜمقع  ومٝمذا ذًمؽ، ؾم

 شم٘مّمػم هق اًم٥ًٌم ًمٙمـ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٕمد وضمد اعم٘متيض أو ظمالف،

 .اعمًٚمٛملم

 ومٞمجقز ُمرؾمٚم٦م، ُمّمٚمح٦م ُيـَحِ٘مؼ وهق ذاك، وٓ هذا يٙمـ مل إذا اًمث٤مًم٨م اًمٜمقع أُم٤م 

 .ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمّم٤مًمح ًمتح٘مٞمؼ ذًمؽ شمٌٜمِل

ئ٥م طمٙمؿ ذم اجلقاب ٟم٠مظمذ أن اؾمتٓمٕمٜم٤م اًمتٗمّمٞمؾ، هذا قمرومٜم٤م وم٢مذا   ذم اًميا

 .اإلؾمالم

ئ٥م هذه أن ؿمؽ ٓ  رء ُمع ًمألُم٦م، ُمّم٤مًمح حت٘مٞمؼ هب٤م ي٘مّمد شُمٗمرض اًمتل اًميا

ئ٥م هذه ُمـ يمثػماً  ٕن اًمتٕمٌػم: ذم اًمت٤ًمُمح ُمـ  شمٍمف إُم٦م، يي ومٞمام شُمٍْمف اًميا

 .ذًمؽ وٟمحق اح٤مل وإو٤مقم٦م إهاف ومٞمف ومٞمام إىمؾ قمغم

ئ٥م هذه: ومٜم٘مقل   إٓ اعمًٚمٛم٦م، اًمِمٕمقب قمغم ومروٝم٤م ُمـ ىَمٜمَّٜمٝم٤م أو ؾمٜمَّٝم٤م ُم٤م اًميا

 هل واًمتل اإلؾمالم، ذم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ؾمٜمٝم٤م اًمتل اًمتنميٕم٤مت قمـ أقمروقا  طمٞمٜمام

 .اعمًٚمٛم٦م اًمدوًم٦م ظمزيٜم٦م ذم إُمقال ًمتٙمديس ؾم٥ٌم

 اح٤مل، ُمـ اح٤مل سمٞمقت ظمٚم٧م اعمنموقم٦م، اًمقؾم٤مئؾ هذه قمـ احلٙم٤مم أقمرض ومٚمام 

 يٗمٕمٚمقن؟ ومامذا

ئ٥م، شمٚمؽ قمٜمدهؿ ُمـ ؾمٜمُّقا  ؾ وًمذًمؽ دمقز: ٓ وهل ُُمُٙمقس ومٝمل اًميا  ذم ُيَٗمّمَّ

ئ٥م، ظمّمقص : اًمٕمٔمٞمؿ يمت٤مسمف ذمش اهلل رمحف اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم» ُيَٗمِّمؾ اًميا

ئ٥م، هذه طمقل طمًٜم٤مً  شمٗمّمٞمالً  اًمٙمالم يٗمِّمؾش آقمتّم٤مم»  ًمٚمقازم جيقز: ومٞم٘مقل اًميا

ئ٥م يٗمرض أن اعمًٚمؿ واحل٤ميمؿ  يٗمل ٓ ـم٤مرئ٦مٍ  ُمِمٚمٙم٦مٍ  حلؾ اعمًٚمؿ، اًمِمٕم٥م قمغم ضا



ئ٥م   755 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًميا

 أن احل٤ميمؿ ًمٚمقازم قزجي ومحٞمٜمئذٍ  اعمِمٙمٚم٦م، هذه حلؾ اح٤مل ُمـ اعمًٚمٛملم ُم٤مل سمٞم٧م ذم ُم٤م

 زاًم٧م ُم٤م وم٢مذا اًمٓم٤مرئ٦م، اعمِمٙمٚم٦م قمغم ًمٚم٘مْم٤مء وسم٤مضمتٝم٤مده: قمٜمده ُمـ ومريْم٦م يٗمرض

ئ٥م هذه زاًم٧م اعمِمٙمٚم٦م  .اًميا

ئ٥م قمٚمٞمٜم٤م ضم٤مء ؾمٜمتلم ذم ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م حمؾ قمٜمدٟم٤م يم٤من :اًم٤ًمئؾ  أخػ قمنم اصمٜم٤م ضا

 أتقؾمؾ  أن يٛمٙمـ وم٠من٤م اًمٜمّمػ، إمم شمّمؾ ٓ أرسم٤مطمف شمّمؾ ٓ اعمحؾ طملم ذم ضمٜمٞمف،

 هذا؟ جيقز ومٝمؾ إىمؾ، سم٤مًمٔمٚمؿ إيمؼم اًمٔمٚمؿ دومع ضمٜمٞمف ُمٞمتلم أو ضمٜمٞمف ُم٤مئ٦م سمدومع

 أن جي٥م ًمٙمـ سم٤مٕصٖمر، إيمؼم اًمنم دومع هذا، ٟم٘مقل هذا، ٟم٘مقل ٟمحـ :اًمِمٞمخ

 رسمف وسملم سمٞمٜمف أُم٤م واإلؾمالم، اًمديـ ومٞمٛمس إُمر يٜمتنم ٓ آٟمٗم٤ًم، ذيمرشمف ُم٤م يراقمك

 .ومٞمجقز

 (. :..7:  55/ 31/ واًمٜمقر اهلدى)

 فؾدوفي افرضائى دؾع حؽؿ

ئ٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم١ًمال ئ٥م احل٤مزم، زُمٜمٜم٤م ذم ذقم٤مً  دمقز هؾ واعمٙمس، ًمٚميا  اًميا

 ذقم٤ًم؟ دمقز هؾ احلٙمقُم٦م، ُمٜم٤م ي٠مظمذوه٤م اًمتل واعمٙمس

 ٟمدومٕمٝم٤م، أن جيقز هؾ شم٘مّمد ُم٤م أن٧م ٕنؽ واوح: ًمٞمس ؾم١ماًمؽ أفمـ :اًمِمٞمخ

 شميهب٤م؟ أن هل٤م جيقز اًمدوًم٦م هؾ: شم٘مّمد

 قمٚمٞمٜم٤م؟ وُمِرَو٧م إن ٟمدومٕمٝم٤م أن جيقز هؾ: أىمّمد :اًم٤ًمئؾ

ٜم٧م أن٤م :اًمِمٞمخ ًَّ ، أبٞم٧م ًمٙمـ ومٞمؽ، فمٜمل طَم  شمدومٕمٝم٤م؟ ٓ أن سم٢مُمٙم٤مٟمؽ هؾ قمكمَّ

 إصمؿ؟ قمكم هؾ سم٢مُمٙم٤مين يم٤من وإذا :اًم٤ًمئؾ

 شمدومٕمٝم٤م؟ أَّٓ  سم٢مُمٙم٤مٟمؽ هؾ يم٤من، وإذا ًمٞمس زم، اؾمٛمح ٓ، :اًمِمٞمخ

 .أؾم٠مخف أن ُأريد يمٜم٧م اًمذي ؾم١مازم هذا :اًم٤ًمئؾ

ت اًمٔم٤مهر ُّيديؽ، اهلل :اًمِمٞمخ  ...ُمـ إًمٞمؽ اًمٕمدوى َهَ



ئ٥م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   751   اًميا

 سم٢مُمٙم٤مين؟ ًمٞمس :اًم٤ًمئؾ

ش ىم٤مئامً  َصِؾ : »اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذم رأجؽ ُم٤م سم٢مُمٙم٤مٟمؽ، ًمٞمس يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 ىم٤مئاًم؟ أصكم هؾ شم٠ًمل ومٝمؾ ىم٤مئاًم، شمّمكم أن شمًتٓمٞمع ٓ وأن٧م

 .ـمٌٕم٤مً  :اًم٤ًمئؾ

 ...أجْم٤مً  هذا :اًمِمٞمخ

 ؿمٞمخ؟ ي٤م إصمؿ قمكمَّ  يؽمشم٥م اؾمتٓمٕم٧ُم  إن: اًم١ًمال ًمٙمـ :اًم٤ًمئؾ

 واًمٖمدر واًمٖمش سم٤مًمدوسمٚم٦م أُم٤م ضم٤مئز، ومٝمق أطمًـ هل سم٤مًمتل اؾمتٓمٕم٧م إذا :اًمِمٞمخ

 .جيقز ومال واًمٙمذب

 (11: 85: 31/ 585/ واًمٜمقر اهلدى)

 افدخؾ رضيبي حؽؿ

 .اًمدظمؾ ضي٦ٌم ؿمٞمخٜم٤م: اعمٚم٘مل

 سم٤مهل٤م؟ ُم٤م اًمدظمؾ ضي٦ٌم :اًمِمٞمخ

 أظمذه٤م؟ ًمٚمدوًم٦م حيؼ ٓ أنف ذطمتف اًمذي اعمٕمٜمك ًمٜمٗمس شم٠ميت هؾ: اعمٚم٘مل

ئ٥م، يمؾ ـمٌٕم٤ًم، :اًمِمٞمخ ئ٥م يمؾ اًميا . ذقمٞم٦م همػم اؾمتثٜم٤مء سمدون اًمٞمقم اًميا

ٌَّؼ طمٞمٜمام ُمتك؟ ذقمٞم٤مً  ُم٤م يقُم٤مً  سمٕمْمٝم٤م يّمٌح أن يٛمٙمـ  ضم٤ٌمي٦م ذم اإلؾمالم ٟمٔم٤مم ُيَٓم

 سمخ٤مص٦م اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٕمٝمقد يمؾ ذم اإلؾمالُمٞم٦م، اًمدوًم٦م أن شمٕمٚمٛمقن مجٞمٕم٤مً  وأفمـ إُمقال،

 ذم وووٕمٝم٤م إُمقال جلٛمع ُمٕمروف ٟمٔم٤مم هٜم٤مك يم٤من واًمث٤مًم٨م، واًمث٤مين إول اًمٕمٝمد ذم

 اًمريم٤مز أُمقال إوىم٤مف، أُمقال اًمزيم٤مة، أُمقال: قم٤مُم٦م سمّمقرة وهل اعمًٚمٛملم ُم٤مل سمٞم٧م

 .اًمخ ُمثال،



ئ٥م   757 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًميا

 مجع قمـ اًمٜمٔمر سوم٧م اإلؾمالُمٞم٦م، اًمدول يمؾ: ٟم٘مؾ مل إن اإلؾمالُمٞم٦م اًمدول وم٠ميمثر

 هل يم٤مومرة أورسمٞم٦م سمٓمرق اًمٓمرق هذه قمـ واؾمتٕم٤مو٧م اعمنموقم٦م، سم٤مًمٓمرق إُمقال

ئ٥م شمًٛمك اًمتل  .سم٤مًميا

ئ٥م وهذه   اًمدظمؾ ضي٦ٌم ُمٜمٝم٤م ضمدًا، يمثػمة أضمٜم٤مس يٕمٜمل هل٤م شمٕمٚمٛمقن يمام اًميا

 هبذه إُمقال مجع ـمري٘م٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمدول ُمـ دوًم٦م شمٕمٙمس ومٞمقم قمٜمٝم٤م، شم٠ًمل اًمتل

 ُم٤م أُمقال قمٜمده٤م يتجٛمع سمٞمّمػم اًمنمقمٞم٦م، اًمٓمرق إمم  وشمرضمع اًمٞمقم، اًمٕمٍمي٦م اًمٓمري٘م٦م

 شمٍمف وٓ اًمنمقمٞم٦م، اًمٓمري٘م٦م قمغم أظمرى ضمٝم٦م ُمـ وشمٍمف ظمزيٜمتٝم٤م، ذم اهلل ؿم٤مء

 وأن٧م اعمٚمؽ ُمـ اعمقفمٗملم ُمـ سمٓم٤مئٗم٦م شمتٕمٚمؼ وشمرف سمذخ ُمـ أؿمٞم٤مء وقمغم اعمالهل قمغم

 اًمٓمرق ذم يٙمقن يمذًمؽ اًمٍمف و اعمنموقم٦م، سم٤مًمٓمرق يٙمقن وم٤مجلٛمع ٟم٤مزل،

 ُمثالً  قم٤مرض هل٤م قمرض صمؿ اًمدوًم٦م، ظمزيٜم٦م ذم إُمقال هذه ومتجٛمٕم٧م اعمنموقم٦م،

 ومٜمٔمرت هم٤مدر، قمدو ص٤مئٚم٦م ًمدومع أو اعمًٚمؿ، اًمِمٕم٥م ًمٗم٤مئدة ضوري سمٛمنموع ًمٚم٘مٞم٤مم

 هذا أو اإلصالح سمذاك ًمٚم٘مٞم٤مم يٙمٗمل ُم٤م إُمقال ُمـ اخلزيٜم٦م ذم دمد ومٚمؿ اًمدوًم٦م

 اًميي٦ٌم ُمش إهمٜمٞم٤مء أُمقال ُمع شمتٜم٤مؾم٥م ومريْم٦م شمٗمرض طمٞمٜمئذٍ  اًمدوم٤مع،

ئ٥م ومرض إمم شمٚمج٠م أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمحٙمقُم٦م يٛمٙمـ طمٞمٜمئذٍ ..اعم٘مٓمققم٦م  اًمنمط هبذا ضا

 اًمًٜملم، ُمر قمغم ٓزُم٦م شمّمٌح وٓ أوًٓ، اًمٖمٜمك طم٥ًم قمغم ُمتٗم٤موشم٦م سمٜم٥ًم إول،

 . ومال وإٓ اًميي٦ٌم، هذه وضمدت اعمّمٚمح٦م وضمدت ُم٤م وإٟمام

 إمم اعمقضمف -وضمؾ قمز- اهلل ىمقل ومٞمٝمؿ صدق إؾمػ ُمع احلّٙم٤مم ومٝم١مٓء

ٌِْدًُمقنَ : ﴿اًمٞمٝمقد َت ًْ  اؾمتٌدًمقا  ومٝمؿ ،[17:اًمٌ٘مرة﴾ ]ظَمػْمٌ  ُهقَ  سم٤ِمًمَِّذي َأْدَٟمك ُهقَ  اًمَِّذي َأتَ

ئ٥م  يم٤من ؾمٞمٙمقن ُمش إُمر، قم٤مىم٦ٌم ؾمٞمٙمقن ؿمؽ سمال وهذا سم٤مًمنميٕم٦م، سم٠مجش، اًميا

 وهؿ إُمؿ أذل قمغم طمتك واهلقان اًمذل ُمـ اعمًٚمٛملم أص٤مب مم٤م شمرون ُم٤م إُمر قم٤مىم٦ٌم

 .ؾم١ماًمؽ قمـ أضمٌتؽ ًمٕمكم اعمًتٕم٤من، واهلل اًمٞمٝمقد،

  (11:  38: 55/   595/  واًمٜمقر اهلدى) 





 اإلجيار
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ره أن حمالً  اشتلجر دـ جيقز هؾ  فغره ُيَمجِّ

 ًمٖمػمه؟ ي١مضمره أن حمالً  اؾمت٠مضمر ُمـ جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 .ًمٖمػمه ي١مضمره أن جيقز هؾ ُمٙم٤مًٟم٤م، أو سمٞمًت٤م اؾمت٠مضمروا :ُمداظمٚم٦م

ض هؾ ُمًت٠مضمر هق ُُمَٗمّقض، هق هؾ: أوًٓ  :اًمِمٞمخ   سم٤مإلجي٤مر؟ ُمٗمقَّ

 .اعم١مضمر وسملم سمٞمٜمف آشمٗم٤مق طم٥ًم :اجلقاب

ض همػم إٟمف: اجلقاب :ُمداظمٚم٦م  .شمٗمقيض ومٞمف ُم٤م: يٕمٜمل اًمٕم٤مدة هٙمذا ُُمَٗمقَّ

 .ًمٚمٛم١مضمريـ اعمًت٠مضمريـ فمٚمؿ ُمـ هذا سمٞمجقز، ُم٤م :اًمِمٞمخ

  (11:  11: 11/ 735/ واًمٜمقر اهلدى) 

 أكف ويرى صقئوً  مرتبف دم يزيدوا ومل افديـور شعر كزل مقطػ

 ٓ فؽـف يستلجره افذي ادسؽـ إجيور ؿقؿي يزيد أن ظؾقف يـبغل

 يزيد ٓ مرتبف ٕن يستطقع

 ُمـ ُمًت٠مضمر يمرضمؾ أن٤م واوح٦م، ُم٠ًمخ٦م ذيمرت ًمٚمديٜم٤مر سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م: اًم١ًمال

ُم٤مً  أرى ٟم٤مزل، سم٤مقمت٤ٌمره اًمديٜم٤مر ؾمٕمر أن ؾمٜمقات، صمالث  أرومع أن قمكمَّ  ًمزا

 .أومٕمؾ ُم٤م أين جيؼمين اًمقاىمع ًمٙمـ..اًمًٕمر

 ح٤مذا؟ :اًمِمٞمخ

 .قمٚمٞمف هق ُم٤م قمغم ئمؾ ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م آظمذ يمٛمقفمػ أن٤م ٕنف :ُمداظمٚم٦م

 أزيد، سمِّدي يمٞمػ رء، زاد ُم٤م راشمٌل زاد ُم٤م قمٚمٞمف، هل ُم٤م قمغم فمٚم٧م ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م

 أتٍمف؟ سمِّدي يمٞمػ
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 فمٚمٛمٜم٤م، فمٚمٛمقا  وإن أطمًٜم٤َّم، اًمٜم٤مس أطمًـ إن: شم٘مقًمقن إُمٕم٦م، شمٙمقٟمقا  ٓ» :اًمِمٞمخ

، أن أطمًٜمقا  إن أنٗمًٙمؿ، َوـِمٜمقا  وًمٙمـ  ش.شمٔمٚمٛمقا  ومال أؾم٤مؤوا وإن حتًٜمقا

 ُمٕمٚمٛمؽ ٕنف ًمف: فم٤ممل أنؽ شمِمٝمد أن٧م داره، ذم ؾم٤ميمـ أن٧م اًمذي اًمرضمؾ هذا

 شمٔمٚمٛمف؟ أن٧م ٓزم أن٧م، ئمٚمٛمؽ

 .سمف أذم أن أؾمتٓمٞمع ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

سًم٤م؟ أقمٓمٞمٜمل :اًمِمٞمخ  ضمقا

 ُُم١َمضِمرك؟ شمٔمٚمؿ أن٧م سمِّدك فم٤معمؽ، ُمٕمٚمٛمؽ ٕن 

 .ـمٌٕم٤مً  ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 .أؾمتٓمٞمع ٓ ُمقوقع وُٟمٕم٤مًم٩م ٟم٘مقل، ٟم٠ميت :اًمِمٞمخ

 ُمع اًمٞمقم، إؾمالُمٞم٦م ُمٕم٤مُمٚم٦م هٜم٤مك ًمٞمس ٕنف اًمٞمقم: اخلٞم٤مزم اإلؾمالُمل اًمتٕم٤مُُمؾ هٜم٤م،

 هذه سم٥ًٌم ؿم٤مقمر أن٤م أظمل ي٤م: ًمف شم٘مقل اًمدار، ص٤مطم٥م اعم١مضِمر قمٜمد شم٠ميت أنؽ إؾمػ

 احل٘مٞم٘م٦م أن٤م ًمٙمـ ُمْم٤مقمٗم٦م، ؿمٝمري٦م أضمرة ُمٜمل شمًتحؼ أنؽ اًمديٜم٤مر، ٟمزول ُمـ إزُم٦م

 اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م طمؾ، قمٜمدك هؾ ًمؽ، ُأَووِمٞمٝم٤م أن أؾمتٓمٞمع ٓ أين أظمرى، ضمٝم٦م ُمـ ؿم٤مقمر

 ؿمقف: ًمؽ وي٘مقل ُمٕمؽ، ؾمٞمتٜم٤مزل هذا، اًمٕمرض يًٛمع قمٜمدُم٤م اًمٜم٤مس، أبخؾ يم٤من ًمق

ٜمَك اًمّمقرة هذه ىمٌالن، أن٤م شمدومٕمف واًمذي حل٤مًمؽ،... أن٧م أظمل ي٤م ًْ  شمٜم٤مؾمٌؽ اًمتل احلُ

: ًمؽ وي٘مقل قمٚمٞمؽ، ويت٘مقى اًمرضمؾ يًت٠مؾمد ٟمتّمقر ممٙمـ اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم ُمثالً  أن٧م

 .ديٜم٤مر ُم٤مئتلم أريدهؿ ؿمٝمري، ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م يم٤من إضمر سمْمٕمػ إٓ أرى ٓ أن٤م ٓ،

 واهلل أؾمتٓمٞمع، ٓ أن٤م: ًمف شم٘مقل أن إُم٤م: طم٤مًمتلم ُمـ طم٤مًم٦م ًمؽ أن٧م احل٤مًم٦م هذه ذم 

 ضمديد ُمـ داًرا ؾم٠مؾمت٠مضمر ؿمٝمريـ، ؿمٝمر.. مجٕمتلم مجٕم٦م وأُمٝمٚمٜمل دارك، ذم ًمؽ ي٤ٌمرك

 ُمع شُمَقوِمٞمف أن اؾمتٓم٤مقم٦م قمٜمدك أنف شمالطمظ أن٧م أو َُمْقِردي، وُمع ُمٕم٤مر ُمع شمتٜم٤مؾم٥م

 .يٕمٜمل ديـ قمٚمٞمف ؾمتتٗم٘مقا  اًمذي هذا اًمٗمرق هذا اًمزُمـ،
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 ُأقم٤مًم٩م ٓ، ُُم١َمضِمري، أفمٚمؿ أن٤م ُمٕمٚمٛمل فمٚمٛمٜمل ُمثٚمام: ٟم٘مقل أن احلؾ ًمٞمس: وم٢مذاً 

 يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن رايض: يٙمقن طمتك اًمٓمرق، ُمـ سمٓمري٘م٦م ُمٕمف اعمقوقع

 ش.ٟمٗمًف سمٓمٞم٥م إٓ ُمًٚمؿ اُمرئ ُم٤مل حيؾ ٓ: »ي٘مقل

ؾمػ ُمع- اًمٞمقم  اصمٜملم، أو واطمد ُمٜمٝمؿ اؾمتثٜمل ُم٤مئ٦م اًمٜم٤مس يم٤مٟم٧م إذا اًمٜم٤مس يمؾ -ٕا

٦ٌم، هبذه وهٙمذا ظمريـ طم٘مقق يراقمقا  ٓ اًمًٜم  ؾمٜم٦م قمنميـ ُمـ سمٞم٧م ذم ؾم٤ميمـ اًمذي أبداً، ٔا

ن إمم يدومٕمقن زاًمقا  ُم٤م ديٜم٤مر، وقمنميـ ومخ٦ًم ديٜم٤مر سمخٛمًلم  هذا ديٜم٤مًرا، وقمنميـ مخ٦ًم ٔا

٦ٌم طمٙمٞمٜم٤م ُمثٚمام ُوِوع ضُْمرة هبذه شمرى اعم١َُمضّمر، حمؾ أن٧م طم٤مًمؽ وع اًم٤ًمسمؼ، ًمٚمديـ سم٤مًمًٜم  ٕا

 .ٟمٗمًؽ ُمـ اًمٜم٤مس اٟمّمػ: إذاً  ٓ، شمدومٕمٝم٤م، اًمذي

 ًمؽ ُمٜمف، ذُمتؽ شُمـَخِٚمص أنؽ قمغم ي٤ًمقمدك ٓ ُمٕم٤مؿمؽ أن٧م يمقٟمؽ: اجلقاب ظمالص٦م

٥ٌم ُُم١َمضِمرك، شمٔمٚمؿ أنؽ وسملم سمٞمٜمؽ حتقل ـمرق، قمدة  أضمقرك، ًمؽ يرومع ٓ ُمٕمٚمٛمؽ أنف سًم

 .اهلل ويرمحؽ

 زادين وُم٤م ديٜم٤مر، أخػ هق ٟمٗمًف اعمٕمٚمؿ يم٤من إذا: اًم١ًمال سمس شم٤مسمع :ُمداظمٚم٦م

 .زي٤مدة أقمٓمٞمٝم٤م سمِِدي اًمدوًم٦م.. همػمه، وٓ سمراشمٌل

 روٞم٤مٟم٦م هل إذا قمٜمٝم٤م، رهمامً  ُمق ًمٙمـ ىمرش، وٓ شمٕمٓمٞمٝم٤م ٓ اًمدوًم٦م اهلل ؿم٤مء إن :اًمِمٞمخ

 اخلٓم٤مب، سمـ قمٛمر ؾمػمة ًمٜم٤م شمُٕمٞمد يٕمٜمل اًمِمٕم٥م، قمغم شمقؾمع أهن٤م اًمدوًم٦م اعمٗمروض هل هٞمؽ،

 يمٞمػ؟ قمروم٧م اًمٕمزيز، قمٌد سمـ قمٛمر

ومراد أُم٤م احل٤مل، ُم٤مر هل روٞم٧م سمِمق ؾمٚم٥م، سمدون هن٥م، سمدون وم٤مًمدوًم٦م  ُم٤م ٓ، ٕا

 .سمٞمجقز

 .ؾمٞمدٟم٤م اًم١ًمال سمٜمٗمس :ُمداظمٚم٦م

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م :اًمِمٞمخ

 اجلقاب؟ ؿم٤مُمؾ ؾمٜمقات قمنم أو ؾمٜمقات خلٛمس سمٞمٜمٝمؿ إجي٤مر قم٘مد هٜم٤مك يم٤من ًمق :ُمداظمٚم٦م

 .وضم٤موب اعم١َُمضِمر حمؾ طم٤مًمؽ وع.. :اًمِمٞمخ

 ..أي٦م سمٜمص يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م
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 ضم٤موسمتل؟ ُم٤م ًمٞمش سمس اًم١ًمال، هذا يِمٛمؾ ٓ أي٦م سمٜمص هق :اًمِمٞمخ

 ...ىم٤مدر ُمش :ُمداظمٚم٦م

ٔي٦م ٓ ظمالص، :اًمِمٞمخ ٔي٦م ؾمٜملم، خلٛمس اعم١مضمر أن٧م يمٜم٧م ًمق شم٘مٌؾ شمُْٕمٓمٞمؽ، ٓ ا  ا

 ..شم٘مقل

 [.7:اح٤مئدة﴾ ]سم٤ِمًْمُٕمُ٘مقدِ  َأْووُمقا ﴿ :ُمداظمٚم٦م

 ؟﴾سم٤ِمًْمُٕمُ٘مقدِ  َأْووُمقا : ﴿ُمٕمٜمك ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .سمٞمٜمٙمؿ... اشمٗم٘متٛمقه اًمذي آشمٗم٤مق يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 إُمثٚم٦م؟ ضسمٜم٤م ُمثٚمام فم٤مهري٤ًم، طمرومٞم٤مً  :اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل ُُمَٕملمَّ  اشمٗم٤مق هٜم٤مك يٙمقن :ُمداظمٚم٦م

 دم٤موب؟ ُم٤م ًمٞمش ضم٤موسمتٜمل، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .طمرومٞم٤مً  يٕمٜمل يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

١مال، هٙمذا :اًمِمٞمخ  قمـ هنك» ُمث٤مًٓ  ًمؽ ضسمٜم٤م ُمق سمت٠ًمخٜمل، يمامن أؾم٠مخؽ، أن٤م ح٤مذا اًًم

 ...ًمٚمٌقل اًمٗم٤مرغ اإلٟم٤مء ذم ُم٤م وأراق اًمٗم٤مرغ، اإلٟم٤مء ذم يم٤من ًمقش اًمرايمد اح٤مء ذم اًمٌقل

 .حت٤ميؾ :ُمداظمٚم٦م

 حمؾ اًمدائـ، ُمٙم٤من ٟمٗمًؽ وع: أىمقل أن٤م﴾ سم٤ِمًمُْٕمُ٘مقدِ  أَْوومُقا ﴿ ـمٞم٥م، حت٤ميؾ، :اًمِمٞمخ

قل قمـ هنك: »اًمٚمٗمظ ،﴾سم٤ِمًمُْٕمُ٘مقدِ  أَْوومُقا : ﴿ُمٕمٜمك ُم٤م اعم١مضمر،  قمرومتف، اعمٕمٜمكش. اًمرايمد اح٤مء ذم اًٌم

ن ٔي٦م أجْم٤مً  هٜم٤م ٔا ٔي٦م شمٕمٜمل ُم٤مذا ا  قمغم ٟمحـ ُمثالً  اشمٗم٘مٜم٤م شمٜم٘مْمٝم٤م، ٓ يٕمٜمل﴾ سم٤ِمًمُْٕمُ٘مقدِ  أَْوومُقا : ﴿ا

 وم٠موضم٧ٌم اًمٕم٘مد، ؾم٤مقم٦م اًمٔمروف هذه شمٙمـ مل فمروف، دمل ًمٙمـ ٟم٘مْمٜم٤مه، ُم٤م هقم٤من رء

 واوح؟. صم٤مين رء هذا طمذف، ي٘مٌؾ إو٤موم٦م، ي٘مٌؾ شمٕمديالً، ي٘مٌؾ اًمٕم٘مد، هذا ذم اًمٜمٔمر

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك واوح، :ُمداظمٚم٦م

  (11:  58:  55/ 557/واًمٜمقر اهلدى)
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 ؾفؾ اإلجيور ؽر موًٓ  ادستلجريـ مـ يطؾى ظؼور ظذ وـقؾ

 ذفؽ؟ فف حيؾ

 هذه ُي١َمضِمر أن إٟم٤ًمًٟم٤م وويمؾ قمامرة سمٜمك قمٜمده إٟم٤ًمن ومٞمف أن ىمْمٞم٦م، ومٞمف :ُمداظمٚم٦م

 يمٚمٝم٤م اًمٕمامرة ي٠مظمذون ؿم٠من قمغم أرسمٕم٦م صمالصم٦م اصمٜملم ُمًت٠مضمريـ ًمف ومج٤مء اًمٕمامرة،

 اح٤مل ُمـ ُمٕمٞمٜم٤ًم ُمٌٚمًٖم٤م زم شمدومع شم٠ميت أن٧م قمٜمدُم٤م: يٕمٜمل أجقة: ىم٤مل وم٤مًمقيمٞمؾ ي١مضمروهن٤م،

 قمٚمٞمؽ؟ أؤضمره٤م اًمٕمامرة وُأقمٓمٞمؽ

 هق؟ جلٞمٌف اح٤مل ُمـ ُمٌٚمغ: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ ًمف ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 .إيف :اًمِمٞمخ

 اًمٕمامرة؟ وآظمذ ُأقمٓمٞمف جيقز :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٕمامرة ص٤مطم٥م سمٕمٚمؿ إٓ جيقز ُم٤م :اًمِمٞمخ

 اًمٕمامرة؟ ص٤مطم٥م سمٕمٚمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمقيمٞمؾ ًمذاك اعمقيِمؾ سمٕمٚمؿ: يٕمٜمل أجقه، :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخٜم٤م ظمػًما  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤مك :اًمِمٞمخ

  (11:  58: 1 8/ 353/واًمٜمقر اهلدى) 



 711   اإلجي٤مر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 افبقً مـ فؾؿستلجر ادوفؽ إخراج حؽؿ

ر خيرج اًمٌٞم٧م ص٤مطم٥م ًمٚمامًمؽ حيؼ :ُمداظمٚم٦م  اًمٌٞم٧م؟ ُمـ اعمٜمزل ُمـ اعمَُت٠مضمَّ

 .سمٞمٜمٝمام آشمٗم٤مق طم٥ًم آشمٗم٤مق، طم٥ًم قمغم :اًمِمٞمخ

 ُمثاًل؟ ىمديؿ إجي٤مر اشمٗم٤مق، ومٞمف ُم٤م وإذا :ُمداظمٚم٦م

 .اعمح٤ميمؿ إٓ سمٞمحٚمَّٝم٤م ُم٤م سمٕمض، ومقق سمٕمْمٝم٤م فمٚمامت: يٕمٜمل سمٞمٙمقن :اًمِمٞمخ

 .اعمح٤ميمؿ همػم سمٞمحٚمٝم٤م ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 سمٞم٤من قمغم يٙمقن ٓزم سمٞمًت٠مضمر، أو سمٞم١مضِمر واطمد ح٤م ٓزم وًمذًمؽ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 .اعمح٤ميمؿ همػم سمٞمحٚمٝم٤م ُم٤م ذوط ومٞمف وٓ سمٞم٤من ومٞمف ُم٤م وإذا ذوط، وقمغم

 (11:  51: 55/ 355/ واًمٜمقر اهلدى) 



 الظزاكات





يم٤مت   719 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمنما

 افصقرة؟ هبذه ذاـي دم افغورم مـ

ٓم٦م ذم ُمتِم٤مريملم إظمقاٟمٜم٤م ُمـ أظمقيـ هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م  ومقاطمد اعمًجد، سم٤مب قمغم يُمت٥ُم سًم

 أؾم٤مس قمغم اح٤مل ص٤مطم٥م ووٕمٝم٤م قمرسم٦م وهٜم٤مك اًمٙمت٥م، هذه صمٛمـ اح٤مل ُمٜمف واًمث٤مين اجلٝمد ُمٜمف

 ومدظمؾ اًمَٕمَرسم٦م، ُمع اعمًجد سم٤مب دائامً  شمٙمقن اًمٙمت٥م ومٝمذه ويرضمٕمقه٤م، اًمٙمت٥م هب٤م يٜم٘مٚمقا  أهنؿ

خ هذا  .ُمنوىم٦م اًمٕمرسم٦م وضمد ظمرج ومٚمام يّمكم، اعمًجد قمغم اجلٝمد ص٤مطم٥م هق اًمذي ٕا

 اًمٙمت٥م؟ ُمع :اًمِمٞمخ

 يٖمرُمٝم٤م؟ ومٛمـ ُمنوىمف، وطمده٤م اًمَٕمَرسم٦م ًمٙمـ ُمقضمقدة اًمٙمت٥م ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 هٙمذا اًمٕمرسم٦م شمرك اجلٝمد ص٤مطم٥م يم٤من إذا اؾمت٘مراء، إمم حتت٤مج اعم٠ًمخ٦م :اًمِمٞمخ

 .وم٤مًمنميٙم٤من وإٓ اًمٖم٤مرم، ومٝمق ُمت٤ًمهاًل، يٕمتؼم ومٚمت٤مٟم٦م

 .يٕمٜمل سم٤مجلٝمد يم٤من وًمق طمتك :ُمداظمٚم٦م

 .اخل٤ًمرة ٕن هذا، هق :اًمِمٞمخ

ن ول اًمِمٓمر ٟم٘مقل:  إًذا شمٜمٌٝم٧م، ٔا  يٕمتؼم مل إذا اجلٝمد ص٤مطم٥م ؾمٚمٞمؿ، اًمٙمالم ُمـ ٕا

٤مهالً   .سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس اح٤مل، ص٤مطم٥م يٚمحؼ وم٤مًمٖمرم ُمٝمٛمالً، ُمت

 اخل٤ًمرة؟ ومٞمٝم٤م يت٘م٤مؾمامن ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م صم٤مًمث٦م صقرة يقضمد هؾ ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 اح٤مل، رأس شمٚمحؼ دائامً  اخل٤ًمرة أن زم سمدا ًمٙمـ أوًٓ، ىمٚمتف اًمذي هذا :اًمِمٞمخ

 .اجلُْٝمد وشمٚمحؼ

 .اح٤مل ص٤مطم٥م شمٚمحؼ اح٤مدي٦م اخل٤ًمرة ًمٙمـ اجلٝمد، خين ُم٤مًٓ، يدومع ٓ اجلٝمد 

 .هذه صقرشمٜم٤م ذم اًمت٤ًمهؾ يقضمد مل إذا هذا :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخٜم٤م ظمػًما  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

  (11:  35: 57/   713/  واًمٜمقر اهلدى) 



يم٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   771   اًمنما

 وادضوربي افؼراض حؽؿ

، ُمًٕمقد واسمـ، وقمغم، وقمثامن، قمٛمر قمـ[ اعمْم٤مرسم٦م أي] إسم٤مطمتٝم٤م: »يروى»

 .سمٕمْمٝمؿ قمـ صحٞمح ش .ُمِمٝمقرة ىمّمص رم، قمٜمٝمؿ اهلل رى، طمزام سمـ وطمٙمٞمؿ

 سمـ قمروة يرويف، طمزام سمـ طمٙمٞمؿ قمـ[: احلدي٨م ختري٩م ؾمٞم٤مق ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمرضمؾ قمغم يِمؽمط يم٤من ط اهلل رؾمقل ص٤مطم٥م طمزام سمـ طمٙمٞمؿ أن: »وهمػمه اًمزسمػم

 رم حتٛمٚمف وٓ، رـم٦ٌم يمٌد رم مم ُم٤م دمٕمؾ ٓ أن: سمف ًمف ييب ُم٘م٤مرو٦م ُم٤مٓ أقمٓم٤مه إذا

 ش.ُم٤ممم وٛمٜم٧م وم٘مد، ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤م ومٕمٚم٧م وم٢من، ُمًٞمؾ سمٓمـ رم سمف شمٜمزل وٓ، سمحر

 واسمـ طمٞمقة ـمريؼ ُمـش 1/777» واًمٌٞمٝم٘مكش 375 ص» اًمدراىمٓمٜمك أظمرضمف

 .ـ ًمٚمدارىمٓمٜمك واًمًٞم٤مق ـ سمف قمٜمف إؾمدى اًمرمحـ قمٌد سمـ حمٛمد إؾمقد أبك قمـ هلٞمٕم٦م

 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م

 ش.ىمقى ؾمٜمده: »احل٤مومظ وىم٤مل

 ًمٞمس، اًمٗم٘مف أبقاب يمؾش : »97 صش »اإلمج٤مع ُمراشم٥م» رم طمزم اسمـ ىم٤مل :وم٤مئدة

 ومام، اًم٘مراض طم٤مؿم٤م، احلٛمد وهلل، ٟمٕمٚمٛمف اًمًٜم٦م أو اًم٘مرآن رم أصؾ وًمف إٓ، سم٤مب ُمٜمٝم٤م

 رم يم٤من أنف قمٚمٞمف ٟم٘مٓمع واًمذى، جمرد صحٞمح إمج٤مع وًمٙمٜمف، اًمٌت٦م ومٞمٝمام أصال ًمف وضمدٟم٤م

 ش.ضم٤مز ح٤م ذًمؽ وًمقٓ، وم٠مىمره، وقمٚمٛمف ط اًمٜمٌك قمٍم

 سمخالف ًمٜمص، إٓ، اجلقاز اعمٕم٤مُمالت رم إصؾ أن أمهٝم٤م أُمقر وومٞمف: ىمٚم٧م

 اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ومّمٚمف يمام، ًمٜمص إٓ اعمٜمع ومٞمٝم٤م وم٤مٕصؾ، اًمٕم٤ٌمدات

 اًم٘مرآن رم اًمٜمص ضم٤مء وم٘مد وأجْم٤م، فم٤مهر هق يمام إول ُمـ واعمْم٤مرسم٦م واًم٘مرض، شمٕم٤ممم

 دًمٞمال يٙمٗمك يمٚمف ومٝمذا، خيٗمك ٓ يمام اًم٘مراض شمِمٛمؾ وهك، شمراض قمـ اًمتج٤مرة سمجقاز

 .ومٞمف اعمدقمك اإلمج٤مع ودقمؿ جلقازه

 [ش7571» رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 



يم٤مت   777 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمنما

 (..زوجي ؾؾقؽتسى فـو ظومال ـون مـ): حديٌ معـك

ـِ  اعمًَتْقِردِ  ـقم ادٍ  سم ِلَّ  ٧ُم ؾمٛمٕم: ىَم٤مَل  ؿمدَّ ـْ : »ي٘مقل ط اًمٜمٌَّ  اًل قَم٤مُم ٤مًمٜم يَم٤منَ  َُم

 ُمًٙمـ ًمف يٙمـ مل وم٢ِمن ظَم٤مِدًُم٤م ومٚمٞمٙمت٥ًم ظم٤مدم ًمف يٙمـ مَلْ  وم٢ِمن ٦مً زوضم ومٚمٞمٙمت٥ًم

َٙمٜم٤ًم ٥ْم ومٚمٞمٙمتً ًْ ـِ : »ِرواي٦م َوذِم  .شَُم َذَ  َُم . دداو قأب رواه .شهم٤مل   وَمُٝمقَ  َذًمَِؽ  هَمػْمَ  اختَّ

 ش.صحٞمح»

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وٟمٗم٘متٝم٤م اًمزوضم٦م ُمٝمر ىمدر اح٤مل سمٞم٧م ُم٤مل ُمـ شمٍمومف ذم مم٤م ي٠مظمذ أن ًمف حيؾ أي

 .وشمٜمٕمؿ إهاف همػم ُمـ ُمٜمف ٓسمد ُم٤م ويمذًمؽ ويمًقهت٤م،

 (5 طم٤مؿمٞم٦م (7717 /5) اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ]

 جفده ظذ أجرة ادضوربي دم افؼيؽ أخذ حؽؿ

 أو اًمٕمٚمؿ أهؾ ًمٙمـ حمدودة، أضمرة أظمذ ُمع سمٕمٛمٚمف اًمرضمؾ ُمْم٤مرسم٦م :ُمداظمٚم٦م

 وم٢مُم٤م اعمِمٙمٚم٦م، هذه طمؾ يٛمٙمـ ٓ ظمالف، طمّمؾ إذا إٟمف: ي٘مقًمقن اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض

يمؿ ومام ذيٙم٤ًم، يٙمقن أن وإُم٤م أضمػماً، اإلٟم٤ًمن يٙمقن أن  هذا؟ قمغم َردُّ

 أن وإُم٤م أضمػماً  يٙمقن أن إُم٤م وذيؽ، أضمػم اًمنمع ذم يٕمرف ٓ هق :ُمداظمٚم٦م

 ذيٙم٤مً ً؟ يٙمقن

 ُمٕم٤مُمٚم٦م؟ أو قم٤ٌمدة هذه هؾ :اًمِمٞمخ

 .ُمٕم٤مُمٚم٦م ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 ومٞمٝم٤م؟ وإصؾ :اًمِمٞمخ

 .اإلسم٤مطم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .قمٜمٝم٤م ظَمَرضم٧م ومٚمامذا :اًمِمٞمخ



يم٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   775   اًمنما

 .ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 .ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

  (11:  57: 55/ 515/ واًمٜمقر اهلدى) 

 وحؽؿ حمرمي أمقال صوحى مع ذاـي دم افدخقل حؽؿ

 أمقافف يزـل ٓ مـ مع ذاـي دم افدخقل

 همػم ُمثالً  ومٚمقؾمف أن أقمٚمؿ يٕمٜمل رضمؾ، ُمِم٤مريم٦م ُمـ اًمنمع ُمقىمػ هق ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ضمٌٜم٤م ومٚمق ُمٕملم، قمٛمؾ ذم يِم٤مريمٜمل أن أطم٥م ُمثالً  هق ًمٙمـ سم٤مًمرسم٤م، يتٕم٤مُمؾ ورسمام ُُمَزيّمٞم٦م،

 جيقز ومٝمؾ ديٜم٤مر، آٓف قمنمة ُمثالً  قمٜمدي إىمؾ قمغم: يٕمٜمل وزيّم٤مه، قمٜمده اًمكم اعمٌٚمغ

 ُمِم٤مريمتف؟

 ُمـ ُمٙمت٥ًم ُم٤مل ُم٤مًمف يٙمقن وسملم رسم٤م، ُم٤مل ُم٤مًمف يٙمقن أنف سملم ومرق ومٞمف :اًمِمٞمخ

 .يزيمٞمف ٓ هق ًمٙمـ طمالل، ـمريؼ

 ذم ُم٤م اًمنميم٦م ص٤مرت ُمٜمذ ُيَزيّمل يٕمٜمل إٟمف شم٘مقل دام ُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م احل٤مًم٦م هذه ومٗمل 

 .ُم٤مٟمع

 ُمثؾ ُمِم٤مريم٦م ٟمرى ومام يم٤مًمرسم٤م، طمرام ُم٤مل ُمـ ُمٙمًٌف يم٤من إذا إومم احل٤مًم٦م ذم أُم٤م 

 .رأجل هق هذا احلرام، سم٤مح٤مل احلالل اح٤مل وخم٤مًمٓم٦م اإلٟم٤ًمن، هذا

  (11:  77: 39/ 733/  واًمٜمقر اهلدى)

 احلورض افقؿً دم ادسومهي افؼـوت دم افؼع حؽؿ

 اًمقىم٧م ذم اعم٤ًممه٦م اًمنميم٤مت ذم اًمنمع طمٙمؿ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 ُمًٚمؿ؟ وهمػم ُمًٚمؿ ذيم٤مء ومٞمٝم٤م يقضمد ٕنف احل٤مض:



يم٤مت   773 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمنما

 ًمٙمـ ومٞمٝم٤م، اعمًٚمٛملم قمغم ضر ومال ُمًٚمٛملم، همػم ومٞمٝم٤م يقضمد ذيم٦م أيُّ  :اًمِمٞمخ

 أو يمثػم ذم اإلؾمالم خم٤مًمٗم٦م قمغم ىم٤مئٛم٦م اًمنميم٤مت هذه شمٙمقن أن ي٠ميت إٟمام واًمنم اًمير

 .اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ُمـ ىمٚمٞمؾ

 أن إذه٤من، قمغم اًمّمٕم٥م اًمٌمء اؾمتحْم٤مر إمم حيت٤مج وٓ سمٛمٙم٤من، اًمٌداه٦م ُمـ

 ُمًٚمٛمقن، يمٚمٝمؿ ومٞمٝم٤م واعم٤ًُممهقن اًمنميم٤مء يم٤من ًمق طمتك اًمٞمقم، اًم٘م٤مئٛم٦م اًمنميم٤مت يمؾ

 اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال ذاك ؾم٤مئؾ ي٠ًمخـ ومال وًمذًمؽ واًمٌٜمقك، سم٤مًمرسم٤م اًمتٕم٤مُمؾ قمغم ىم٤مئٛم٦م ومٝمل

 همػم ُمع اًمتٕم٤مون ٕن ذًمؽ: ذم ضر ٓ ُمًٚمٛملم، همػم وذيم٤مء أقمْم٤مء ومٞمٝم٤م أن ِذيْمُرُه،

 .اإلؾمالم ذم سمجقازه ؿمؽ ٓ اعمًٚمٛملم

 ومٞمٝم٤م واًمنميم٤مء أومراده٤م أي حمْم٦م، إؾمالُمٞم٦م يم٤مٟم٧م ًمق اًمنميم٤مت هذه ًمٜم٠ًمل ًمٙمٜمٜم٤م 

يم٦م هذه هؾ: ُمًٚمٛملم يمٚمٝمؿ  اًمنمقمٞم٦م؟ إطمٙم٤مم أؾم٤مس قمغم ىم٤مئٛم٦م اًمنما

 واؾمٕم٦م يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م دم٤مري٦م، ذيم٦م اًمٞمقم ٟمجد أن اًمّمٕم٥م ُمـ أنف أتّمقر

ظمر ٓ اًمٌٜمقك، ُمع شمتٕم٤مُمؾ ٓ سم٤مًمرسم٤م، شمتٕم٤مُمؾ ٓ أهن٤م اًمدائرة  ٓ، ٓ اًمٌٜمقك، ذم أُمقاهل٤م شَمدَّ

 سمٕمْمٝم٤م يٙمقن أن جيقز ذيم٦م طمٞم٨م ُمـ اًمنميم٦م، وًمذًمؽ ضمدًا، صٕم٥م. آظمره إمم

 وُمٕمٜمك إؾمالُمٞم٦م، شمٙمقن أن جي٥م هذا اًمنميم٦م ًمٙمـ ُمًٚمٛملم، همػم وسمٕمْمٝم٤م ُمًٚمٛملم

 .اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمقوٕمٞم٦م إطمٙم٤مم قمغم ىم٤مئٛم٦م وًمٞم٧ًم اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم قمغم ىم٤مئٛم٦م ذًمؽ

 هذا قمغم شم٘مقم ذيم٦م وم٠ميُّ  ُمثاًل، سم٤مًمرسم٤م اًمتٕم٤مُمؾ شُمٌٞمح اًمقوٕمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وم٤مٕطمٙم٤مم

 .واوح إذاً  وم٤مجلقاب. إؾمالُمٞم٦م ذيم٦م شمٙمقن ومال

 (11:  31: 59/ 558/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادول مـ صقئ مؼوبؾ افؼيؽ وإخراج افؼاـي إهنوء

  ؿمٞمخ؟ ي٤م ُمٕمل حماًل، أومتح أن وأردت ُم٤مل، رأس ُمٕمل أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 . ُمٕمؽ يُمِٚمـل :اًمِمٞمخ



يم٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   775   اًمنما

 ذيؽ، اعمحؾ هذا متًؽ: ًمف ىمٚم٧م إٟم٤ًمن، ُمع وشمٙمٚمٛم٧م  حماًل، ومتح٧م :ُمداظمٚم٦م

  ؿمٞمخ؟ ي٤م ُم٤مر

 . شم٘مػ ٓ أُمش أن٧م :اًمِمٞمخ

 ظمالص أنف حمدود، همػم ٕضمؾ.. حمدود همػم حلد اشمٗم٘مٜم٤م ومٓمٌٕم٤مً  ُم٤مر، أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 .أؾمتٗمٞمد وأن٤م يًتٗمٞمد هق اعمحؾ هذا ذم ٟمٛمٌم

 ذم يٙمقن ُم١مهالً  ًمٞمس اإلٟم٤ًمن هذا أن رأج٧م ؿمٝمر ىمٌؾ ومؽمة، ُمّرت سم٤مًمت٤مزم ًمٙمـ 

 سمٕمد: أوًٓ  اًمٕمٛمؾ هذا قمٛمٚمف ًمٞمس اإلٟم٤ًمن ومٝمذا ُمٓمٕمؿ، اعمحؾ: ُمثالً  يمقٟمف هذا، اعم٘م٤مم

 ُمـ خيرج اإلٟم٤ًمن هذا أن أصٌح٧م اعمّمٚمح٦م ُمـ خيرب، ًمٚمخٚمػ يرضمع أصٌح ذًمؽ

  أقمٓمٞمف؟ اح٤مل ُمـ إرو٤مء: ُمثالً  ُم٘م٤مسمؾ ُأظمرضمف أين زم جيقز ومٝمؾ اعمحؾ،

 . ضم٤مز... شمراوٞمتؿ إذا :اًمِمٞمخ

 وهذا ُمثاًل، خيرب أصٌح اعمحؾ أن يمقن وطم٘م٤ًم، ذقم٤مً  ًمٙمـ: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

  ُمْم٤مِرب؟ ذيؽ يمقٟمف ُيـْخَرج أنف اعم٠ًمخ٦م هلذه يمٗم١م ًمٞمس

  واطمد؟ ؾم١مآً  أو ؾم١ماًملم شم٠ًمل أن٧م :اًمِمٞمخ

 . ؿمٞمخ ي٤م إظمػم اًم١ًمال ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 . ضم٤مز... شمراوٞمتؿ إذا: أضمٌتؽ وأن٤م :اًمِمٞمخ

 . ُمثالً  ُمٓم٤مًم٥م يٓمٚم٥م هذا ممٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 . جيقز: ًمؽ أىمقل شمراوٞمتؿ إذا: شم٘مقل أن٧م أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 . أن٤م اعمحؾ ُمـ أظمرج أن ُأريد ٓ ٓ،: ىم٤مل هق ٓ :ُمداظمٚم٦م

 ! شمؽماوقا  مل: إذاً  :اًمِمٞمخ

  واًمٕمٛمؾ؟! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

  واًمٕمٛمؾ؟ :اًمِمٞمخ



يم٤مت   775 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمنما

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

: أن :اًمِمٞمخ  وذوـًم٤م، ىمٞمقًدا شمْمٕمقا  مل شمِم٤مريمتام، طمٞمٜمام أظمٓم٠ممت٤م ٕنٙمام شمؽماوقا

 قمٜمد اعم١مُمٜمقن: »ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل واًمنموط، اًم٘مٞمقد أهمٗمٚمتؿ ومحٞمٜمام

 .اًمِمٞمٓم٤من يٓمرد اًمٌٞم٤من: ي٘مقل اًمٌالد سمٕمض ذم اًمٕم٤مُمل واعمثؾش ذوـمٝمؿ

 متًٙمتؿ، اًمٜم٤مس سملم اًم٤ًمئرة سم٤محلٙمٛم٦م وٓ اًمرؾمقل، سمحدي٨م ومٕمٚمتؿ ُم٤م وم٠منتؿ 

 . اًمؽمايض: هق اًمنميؽ وسملم سمٞمٜمؽ اخلالومٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م ومحؾ وًمذًمؽ

  سم٤مًمؽمايض؟ ي٘مٌؾ مل اإلٟم٤ًمن هذا! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 هق هذا: ًمؽ أىمقل شم٠ًمل أن٧م ًمٚم٘مْم٤مء، أُمرك شمرومع! أظمل ي٤م ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 !أومٕمؾ؟ أن سمٞمدي ُم٤مذا أن٧م، روٞم٧م وُم٤م هق ريض.. يريض ٓ اجلقاب،

 . احلرام ذم ي٘مع اإلٟم٤ًمن ظمقف ذقمٞم٦م، ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ٟمحـ ؿمٞمخ، ي٤م قمٗمقاً  :ُمداظمٚم٦م

 ٓ أن٧م ًمٙمـ اًمنمقمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اجلقاب أقمٓمٞمتؽ! ُّيديؽ اهلل :اًمِمٞمخ

  ًمؽ؟ أومٕمؾ ُم٤مذا يرَض، مل ذاك: زم وشم٘مقل شمقاوم٘مٜمل

 . أظمرضمف سم٤مإلضم٤ٌمر سم٤مًم٘مقة: ُمثالً  :ُمداظمٚم٦م

 . سم٤مإلضم٤ٌمر ؾمٞمخرضمؽ هق :اًمِمٞمخ

  ؾمٞمخرضمٜمل؟ يمٞمػ ُمْم٤مرب، ذيؽ يمقٟمف هق :ُمداظمٚم٦م

 . طمؼ ًمؽ وأن٧م طمؼ ًمف هق يم٤من، وًمق :اًمِمٞمخ

 ُمـ ًمف ُيـْخِرج اعمحؾ ورسمح أن اعمحؾ، سمٞمع طم٤مًم٦م ذم! سم٠مس ٓ ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

  ؿمٞمًئ٤م؟ اًمرسمح

 . هق ذيٙمؽ! أظمل ي٤م ذيٙمؽ هذا :اًمِمٞمخ

 اًمنميؽ اًمٜم٤مس، قمٜمد اعمٕمرووم٦م اًمٜمٞم٦م ُمـ اؿمؽميمٜم٤م طمٞمٜمام ٟمحـ ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ُمْم٤مرب ذيؽ هذا اًمٜم٤مس يمؾ قمٜمد قم٤مدي ُمْم٤مرب



يم٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   771   اًمنما

 . واخل٤ًمرة سم٤مًمرسمح ُمْم٤مرب: ذيؽ: ُمٕمٜمك ُم٤م :اًمِمٞمخ

 . هذا ًمٚمٕمٛمؾ ُم١مهؾ همػم ـمٚمع هذا ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

قمل أن٧م ُم١مهؾ، همػم ـمٚمع أظمل ي٤م أن٤م أقمرف ٓ :اًمِمٞمخ  ًمق أن شُمَرى ي٤م ذًمؽ، شَمدَّ

  صحٞمح؟ أن٧م يمالُمؽ: أي صحٞمح، يمالُمف: ي٘مقل ُمٕمف وشمٙمٚمٛم٧م هذا أقمٓمٞمتٜمل

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 . اًم٘مْم٤مء يريد اإلومت٤مء حيٚمٝم٤م ٓ وسمٞمٜمف، سمٞمٜمؽ ظمالف وىمع اًم٘مْمٞم٦م :اًمِمٞمخ

 . حيؾ واًم٘مْم٤مء ًمٚم٘مْم٤مء ٟمذه٥م: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 . هذا هق سمٕمْمٙمؿ ُمع شمتٗم٘مقا  مل إذا هق، هذا :اًمِمٞمخ

  هق؟ هذا :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

  يٕمٜمل؟ آصمٛملم ٟمٙمقن ٓ ٟمحـ اًم٘مْم٤مء، حيٙمؿ ُمٝمام :ُمداظمٚم٦م

 . سمٕمْمٙمؿ ُمع شمتّم٤محل٤م مل إذا آصمامن، شمٙمقٟم٤من ٓ ٓ، :اًمِمٞمخ

 (11:  57: 15/ 559/  واًمٜمقر اهلدى)

 معغَّ  مبؾغ ظذ ويتػؼقا أجرة شقورات ذـي مع افسوئؼ يعؿؾ

 فف ؾفق زاد ووم فؾؼـي يقمقوً  ؿؾَّ َس يُ 

 هٜم٤مك: يٕمٜمل طمديًث٤م، قمٜمدٟم٤م فمٝمرت اًمتل إضمرة قزيـاًمٚمٞمٛم ؾمٞم٤مرات :ُمداظمٚم٦م

 اًمِمٝمر ذم هلؿ خيرج أن اًم٤ًمئؼ قمغم يِمؽمـمقن أهنؿ: إومم اجلٝم٦م: اًم١ًمال ُمـ ضمٝمتلم

 ...اًمثالصم٦م قمغم زاد ُم٤م: أي اًمزي٤مدة، ُمـ هق راشمٌف ي٠مظمذ صمؿ سمد، ٓ ري٤مل آٓف صمالصم٦م

 راشمٌف؟ هق اًمذي اعمٌٚمغ طمّمؾ ُم٤م إذا اجلقاب ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .ومٙمرة قمٜمدي ُم٤م :ُمداظمٚم٦م



يم٤مت   777 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمنما

 صمؿ ًمٚمنميم٦م، ُمٌٚمغ يمذا ي٘مدم أن قمٚمٞمف اؿمؽمط إذا: أىمقهل٤م أن٤م ومٙمرة قمٜمدك ُم٤م :اًمِمٞمخ

 راشم٤ًٌم ًمف ىمٓمٕمقا  يم٤من إذا أُم٤م ىمامر، ومٝمذا اًمٕمٛمٞمؾ هذا هق ظمن، أم أرسمح شم٠ًمل ٓ اًمنميم٦م

 ضم٤مئز، ومٝمذا ؿمٞمًئ٤م ًمٚمنميم٦م يدومع ومٚمٞمس أىمؾ طمّمؾ وإن ومٚمٚمنميم٦م، أيمثر طمّمؾ وم٢من

 واوح؟

 .قمٚمٞمف خيّمٛمقا  يقُمل ومخًلم ُم٤مئتلم قمـ اًمٗمٚمقس ٟم٘مّم٧م إذا :ُمداظمٚم٦م

 .ًمف اًمزي٤مدة واعمٙم٥ًم اًم٤ًمئؼ، طم٤ًمب قمغم اخل٤ًمرة: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .ضمٝمده طم٥ًم :ُمداظمٚم٦م

 ي٠ميت ٓ وىمد يمثػم زسمقن ي٠ميت ىمد ٕنف سم٤مجلٝمد: قمالىم٦م ًمف ًمٞمس هذا ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 .سم٤معمرة

 احلٙمؿ؟ يٙمقن ُم٤مذا ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

  ٟمدظمٚمٝم٤م؟ أن جي٥م هذه ُمٕم٤مُمٚم٦م أي ذم هذا، ذم أومٙمر :اًمِمٞمخ

 هذه؟ ؿمٞمخ ي٤م اعمْم٤مرسم٦م :ُمداظمٚم٦م

 صمؿ إُمر، واٟمتٝمك قمٜمده ُمـ واًمٕمٛمؾ اًمنميم٦م ُمـ اًمًٞم٤مرة اعمْم٤مرسم٦م ٓ، :اًمِمٞمخ

سمٕم ٦مً ُمٜم٤مصٗم  اًمرسمح ُمـ زاد ُم٤م حمدد رء ومٞمٝم٤م هذه يمذًمؽ، ًمٞم٧ًم هذه آظمره، إمم ٦مً ُمرا

 ومٞمٝم٤م.. ُم٘م٤مُمرة ومٞمٝم٤م ٕن شمنمع: ٓ أهن٤م أقمٚمؿ واهلل يٌدو ومٕمٚمٞمؽ، يمذا ُمـ ٟم٘مص ُم٤م ومٚمؽ

 .يٌدو هٙمذا أقمٚمؿ اهلل خم٤مـمرة، ومٞمٝم٤م.. ُمٖم٤مُمرة

 (11:55:55/ (5) ضمدة ومت٤موى)

 أو اجلور هق هـو اجلور هؾ (جوره بشػعي أحؼ اجلور): حديٌ

 ؟افؼيؽ

 أو اجل٤مر هق هٜم٤م اجل٤مر هؾ شضم٤مره سمِمٗمٕم٦م أطمؼ اجل٤مر»: طمدي٨م ذم :ُمداظمٚم٦م

 .ظمػًما  اهلل ضمزايمؿ ذًمؽ ًمٜم٤م سملم اًمنميؽ،



يم٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   778   اًمنما

 .وأومم أومم واًمنميؽ ُمٓمٚمؼ، اجل٤مر :اًمِمٞمخ

 اًمٕم٘م٤مل؟ يمحؾ اًمِمٗمٕم٦م ذم يّمح وهؾ اًمِمٗمٕم٦م، شمٙمقن ويمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 ٓ وٕمٞمػ طمدي٨م شاًمٕم٘م٤مل يمحؾ اًمِمٗمٕم٦م»: ػٞموٕم طمدي٨م هذا ٓ، :اًمِمٞمخ

 .سمف آطمتج٤مج يّمح

 (11:55:37/ (ب51) ضمدة ومت٤موى)

 خرسا ثؿ بودحؾ وأخر ادول برأس أحدمهو رجالن اصسك إذا

 دظمؾ إول واًمٓمرف دم٤مري، حمؾ ذم رضمالن اؿمؽمك: اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م

 إرسم٤مح أن قمغم اشمٗم٘م٤م سم٠مهنام قمٚمامً  سم٤معمحؾ، دظمؾ: اًمث٤مين واًمٓمرف يُمِٚمف، اح٤مل سمرأس

 ذقم٤ًم؟ ضم٤مئزة اًمتج٤مرة هذه ومٝمؾ سم٤مًمٜمّمػ، اًمٜمّمػ سم٤مًمت٤ًموي

 .أقمد :اًمِمٞمخ

 يُمِٚمف، اح٤مل سمرأس دظمؾ إول وم٤مًمٓمرف دم٤مري، حمؾ ذم رضمالن اؿمؽمك :ُمداظمٚم٦م

 ومٝمؾ سم٤مًمت٤ًموي، إرسم٤مح أن قمغم اشمٗم٘م٤م سم٠مهنام قمٚمامً  سم٤معمحؾ، دظمؾ: اًمث٤مين واًمٓمرف

 ...هذه

 ..ٕطمدمه٤م اًمديم٤من: يٕمٜمل سم٤معمحؾ قمٗمقاً : يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 ...اح٤مل ورأس ٕطمدمه٤م، اعمحؾ :ُمداظمٚم٦م

 ٕطمدمه٤م، اًمديم٤من ومٝمٛمتف، اًمذي ُم٤ًمُمٕمؽ قمغم ؾم٠مقمٞمد أن٤م سم٤مًمؽ، ـَمِقل :اًمِمٞمخ

ع: يٕمٜمل وأظمر  .سمْم٤مقم٦م ومٞمٝم٤م وضمٕمؾ ومٞمٝم٤م، واؿمؽمى اًمديم٤من ه٤م سَمْمَّ

 .ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ..ُمٜم٤مصٗم٦م إرسم٤مح أن قمغم واشمٗم٘م٤م ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ



يم٤مت   779 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمنما

 . ُمٜم٤مصٗم٦م :ُمداظمٚم٦م

 اًم١ًمال؟ وم٘مط هٜم٤م إمم :اًمِمٞمخ

 هذا؟ اعمقوقع ذم ذقم٤مً  ضم٤مئزة اًمتج٤مرة هذا شمٙمٛمٚم٦م، ذم ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 .اًمّمقرة هذه إن اًم١ًمال ًمٙمـ ومٝمٛم٧م ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 .صحٞمح٦م :ُمداظمٚم٦م

 ٓ؟ وإٓ هذه اًمنِميم٦م ه٤م ضم٤مئز أنف شم٠ًمل وأن٧م. ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًم١ًمال؟ هق هذا :اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 هذه؟ اًمنميم٦م هذه يِمؽميمقا  ُم٤م ىمٌؾ وم٤مرهم٦م يم٤مٟم٧م اًمديم٤من :اًمِمٞمخ

 .وم٤مرهم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .ُمٕمٞمٜم٤مً  سمامًمف اعمْم٤مرسم٦م ُمـ اح٤مل رأس يٙمقن أنف قمغم واشمٗم٘مقا  ـمٞم٥م، وم٤مرهم٦م يم٤مٟم٧م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ُُمٕمٞمٜم٦م؟ يمٛمٞم٦م :اًمِمٞمخ

 .ُمٕمٞمٜم٦م يمٛمٞم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .رء ومٞمٝم٤م ُم٤م. ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 يرضمع هؾ ٟمٗمًف؟ سم٤معمحؾ يٗمٕمٚمقن ُم٤مذا اخل٤ًمرة طم٤مًم٦م وذم اًمٙمريؿ، ؿمٞمخٜم٤م ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمٝم٤م ُمْم٧م سم٠مهن٤م قمٚمامً . ذقم٤مً  ضمقازه٤م قمدم طم٤مًم٦م ذم اًمنمايم٦م هذه إهن٤مء شمتؿ ويمٞمػ ًمّم٤مطمٌف،

 يم٤مُمٚم٦م؟ ؾمٜم٦م

يم٦م، ظمنت إذا ضم٤مء: يٕمٜمل اًمث٤مين اًم١ًمال ًمٙمـ ضم٤مئزة، هل. ٓ :اًمِمٞمخ ا  ُم٤مذا اًمنَمَ

 سم٤معمحؾ؟ يٗمٕمٚمقن



يم٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   781   اًمنما

 سم٤معمحؾ؟ يٗمٕمٚمقن ُم٤مذا :ُمداظمٚم٦م

٤من يم٠مّي  رسمحف خين وهذا ُم٤مًمف، خين اح٤مل ُمْم٤مرب اًمذي :اًمِمٞمخ : ُمثالً  أن٧م: يٕمٜمل إًٟم

 يٙمقن أنف واعمٗمروض ُيَقومَّؼ، ٓ سمف وإذا ويت٤مضمر، اح٤مل هبذا ويْم٤مرب وم٘مػم، ًمرضمؾ ُم٤مًمؽ شمٕمٓمل

ٞمْم٦م: ي٘مقًمقن يمام يٌٚمع ُم٤م أُمٞمٜم٤ًم ـمٌٕم٤مً   .أُملم هق ٓ واًمت٘مِمػمة، اًٌم

 ظمن سمٌدٟمف واعمْم٤مرب ُم٤مًمف، رأس ظمن سمامًمف اعمْم٤مرب اًمتج٤مرة، هذه ذم ُيَقومَّؼ مل ًمٙمٜمف

٤من، هلذا يٌ٘مك وم٤معمحؾ وًمذًمؽ اح٤مل، هذا ُمـ اًمثٛمرة  ُمٜمّمقص سم٤مشمٗم٤مق اشمٗم٘مقا  يم٤مٟمقا  إذا إٓ اإلًٟم

 هن٤مي٦م ذم وم٢مذا ،..ُمراسمٕم٦م ُمٜم٤مصٗم٦م يمذا ىمٞمٛمتف سمف اعمُْم٤مرب واح٤مل يمذا، ىمٞمٛمتف اعمحؾ أنف قمٚمٞمف

شمٗم٤مق ُمـ اًمٜمقع هذا سمٕمد اعمٓم٤مف  .ومٞمف اؿمؽميمقا  اًمذي اح٤مل سمح٥ًم يُمٌؾ  ومٞمخن ظمن، ا

  (11: 57: 59/   189/  واًمٜمقر اهلدى)

  (11: 53: 51/   189/  واًمٜمقر اهلدى)

 اإلكتوج يبقعقا أن بؼط فقزرظقا مبوفغ افػالحغ يؼرضقن جتور

 ظـدهؿ

 يم٤مًمت٤مزم سمٞمع ـمري٘م٦م ضمده ُمـ اخلْم٤مر طمٚم٘م٦م ذم ًمديٜم٤م ؾم١مال، قمٜمدي ؿمٞمخ: اعمٚم٘مل

 ُم٤مئتلم أو أخػ ُم٤مئ٦م ُمثالً  شم٘مروٝمؿ يم٠من ُم٤مًمٞم٦م، سمٛم٤ٌمًمغ اخل٤مرج ذم اًمٗماّلطملم ٟمدقمؿ

 ضمدة، ظمْم٤مر طمٚم٘م٦م ذم ويٌٞمٕمقهن٤م سم٤معمٜمتج٤مت سم٤معمحّمقل ي٠متقن صمؿ ومٞمزرقمقن أخػ،

 ٟم٘مدي٦م، ؾمٞمقًم٦م قمٜمدهؿ ُم٤م ٕن اعمٌٚمغ: هذا أىمروٝمؿ ُمـ قمٜمد سمْم٤مئٕمٝمؿ ُيٜمزًمقن سمحٞم٨م

 هذا؟ ذم رأجٙمؿ ومام

 .اًمًٚمػ سمٞمع همػم هذا يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 ًمٌٜم٤من وذم ؾمقري٦م ذم اخل٤مرج ذم اًمٗمالطملم ه١مٓء هؿ ؾمٚمػ، هق ُم٤م ٓ، ٓ: اعمٚم٘مل

 .اعمحّمقل ويٜمتجقن وٟمحّمد ٟمزرع يٕمٜمل طمتك ؾمٞمقًم٦م، ًمديٜم٤م ًمٞمس ي٘مقًمقن

 اًم١ًمال؟ قمـ أضم٥م اًمٙمالم، شمٕمٞمد ٓ ُّيديؽ اهلل أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 هق؟ ُم٤م: اعمٚم٘مل



يم٤مت   787 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمنما

ٚمػ سم٤مب ُمـ هق هؾ اًم١ًمال، قمكم وّٞمٕم٧م: هق ُم٤م :اًمِمٞمخ ًّ َٚمؿ؟ أو اًم ًَّ  اًم

 .اًمًٚمؿ و اًمًٚمػ سمٞمع هق ُم٤م أقمرف ٓ واهلل: اعمٚم٘مل

 اًمٖمٜمل إمم اًمٗمالح ي٠ميت أن: اًمًٚمؿ أو اًمًٚمػ سمٞمع: اجلقاب هق هذا :اًمِمٞمخ

 ُمثاًل، ُمٜمؽ ُأريد أن٤م: ًمف سمٞم٘مقل هق، اًمِٚمـل اًمِمٕمػم أو اًم٘مٛمح أو اًمًٛمـ شم٤مضمر اًمت٤مضمر،

 ؿمٕمػًما  أو ىمٛمًح٤م أزرع طمتك ؿم٤من ُمـ ُمٝمؿ، ُمش أيمثر أىمؾ أخػ، قمنميـ آٓف، قمنمة

 اًمنموط، قمغم يتٗم٘م٤من ىمروش، سمٙمذا اًمٙمٞمٚم٦م ُمثالً  وأبٞمٕمؽ ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو زيتقن أو

 يمذا، وسمثٛمـ يمذا، ؾَمُتًّٚمؿ اًمتل واًمٙمٛمٞم٦م اعمقؾمؿ، قمغم يمذا سمٕمد اًمتًٚمٞمؿ يٙمقن أي

 هٜم٤م؟ إمم اًمٙمالم ُمٗمٝمقم اًمًقق، صمٛمـ ُمـ أىمؾ اًمثٛمـ ويٙمقن

 .ُمٗمٝمقم ٟمٕمؿ: اعمٚم٘مل

.. و وحيّمد ويزرع وي٠مظمذ اًمٗمالح، ًمذاك اح٤مل هذا اًمت٤مضمر ومٞمدومع ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 اشمٗمؼ اًمذي إىمؾ سم٤مًمًٕمر إُمقال شمٚمؽ ؾَمٚمَّٗمف ىمد يم٤من اًمذي هلذا ويٌٞمع ي٠ميت صمؿ إًمخ، و

َٚمؿ، سمٞمع اؾمٛمف هذا اًمتًٚمٞمؿ، وىم٧م ذم أيمثر اًمًٕمر ويٙمقن قمٚمٞمف، ًَّ  شم٠ًمل ُم٤م يم٤من وم٢من اًم

 قمـ ٟم٘مٚم٧م يمام وم٤مجلقاب سمف ًمٞمس يم٤من وإن ذقم٤ًم، ضم٤مئز ومٝمق اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ قمٜمف

 .رسم٤م ومٝمق ٟمٗمٕم٤ًم، ضمر ىمرض هذا أن: سمٕمْمٝمؿ

 .ؾمٚمؿ سمٞمع أو ؾمٚمػ سمٞمع ًمٞمس احل٘مٞم٘م٦م ذم ومٝمق ٟمٕمؿ،: اعمٚم٘مل

 .قمرومتف وم٤مجلقاب ظمالص، أي :اًمِمٞمخ

 .آظمر ؾم١مال قمٚمٞمف يؽمشم٥م: إذاً : اعمٚم٘مل

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞمخ

ة ذم دظمٚمٜم٤م: اعمٚم٘مل  طم٘مؼ سمٕمْمٝم٤م اًم٤ًمسمؼ ذم اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ دم٤مري٦م صٗم٘م٤مت قمدَّ

ٟمٞملم فمٚمٚمٜم٤م إرسم٤مح ُمع اخل٤ًمئر وُُمـْجَٛمؾ ظم٤ًمئر، طم٘مؼ وسمٕمْمٝم٤م أرسم٤مطًم٤م، . يٕمٜمل ظمنا

 ٟمتخٚمص هؾ ُمٜمٝم٤م، أيمثر اخل٤ًمرة واًمتل طم٘م٘مٜم٤مه٤م اًمتل إرسم٤مح هؾ: أن وم٤مًم١ًمال

 اًمتج٤مرة، ُمـ ص ظمال اًمٜمقع هبذا، اًمٕمٛمؾ.. أن أم يمذا أو صدىم٦م سم٢مظمراضمٝم٤م ُمٜمٝم٤م

 .ُمتح٘مؼ رسمح أيَّ  ًمٜم٤م وًمٞمس



يم٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   785   اًمنما

 أيمذًمؽ؟ ؾم١ماًملم، يتْمٛمـ أن ؾم١ماًمؽ :اًمِمٞمخ

 ..يٕمٜمل رسمام: اعمٚم٘مل

 .يمالُمؽ ُمـ اًم١ًماًملم ًمؽ أومِّمؾ راح أيمٞمد ٓ، :اًمِمٞمخ

 شمؽمك هؾ أنف: اًمث٤مين واًم١ًمال وظمنت، رسمح٧م يمٜم٧م إن: إول اًم١ًمال 

 .اعمٕم٤مُمٚم٦م هبذه اًمتٕم٤مُمؾ

 إٟمام ،[إرسم٤مح قمـ] واجلقاب اعمٕم٤مُمٚم٦م، هبذه اًمتٕم٤مُمؾ شمرك ُمـ سمد ٓ ٟمٕمؿ: اجلقاب

 وًمٞمس اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ ذم شمٍمومف وأن رسم٤م، هق اًمذي اًمرسمح ذًمؽ قمـ خَتُْرج أن قمٚمٞمؽ

ُن٤مس، سمف شمتّمدق أن : أوًٓ  ؾم١ماًمٞمؽ، ضمقاب هق هذا وُم٤ًميملم وم٘مراء يم٤مٟمقا  وًمق ِٕ

 اعمراسمح، شمٚمؽ شُمـْخِرج أن جي٥م: وصم٤مٟمٞم٤مً  اًمتٕم٤مُمؾ، ُمـ اًمٜمقع هذا قمـ شمٜمتٝمل أن يٜمٌٖمل

 ًمٕمؾ. واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء ُمـ ُمٕمٞمٜملم أومراد قمغم وًمٞمس اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ ذم وشمٍمومٝم٤م

 .-أجْم٤مً - ووح اجلقاب

 .-أجْم٤مً - ووح ٟمٕمؿ: اعمٚم٘مل

  (11: 55: 55/   179/  واًمٜمقر اهلدى) 

  (11:  51: 78/   179/  واًمٜمقر اهلدى)

 ظؿؾف ظذ أجراً  يتؼوىض أن فؾؼيؽ جيقز هؾ

 قمٛمٚمف؟ قمغم أضمراً  يت٘م٤مى أن ًمٚمنميؽ جيقز هؾ: اعمٚم٘مل

 يٕمٛمؾ ٓ ُم٤م يٕمٛمؾ اًمنميؽ يم٤من وم٢مذا سم٤مًمٕمدل، ي٠مُمر واإلؾمالم ٓ؟ وًمِـؿَ  :اًمِمٞمخ

 !قمٛمٚمف؟ أضمر ي٠مظمذ ٓ ومٚمامذا أظمر، اًمنميؽ

 ُمٜمٝمام؟ أّي  يمال أو إرسم٤مح ُمـ ٟم٦ًٌم أم صم٤مسمت٤ًم، راشم٤ٌمً  ي٠مظمذ: اعمٚم٘مل



يم٤مت   783 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمنما

 طم٥ًم قمغم آظمر، ؿمخص أّي  ُمع يٕمٛمؾ أضمػم يم٠مِي  آشمٗم٤مق، طم٥ًم قمغم :اًمِمٞمخ

 .ذوـمٝمؿ قمٜمد اعم١مُمٜمقن آشمٗم٤مق،

  (11:  31: 59/   595/  واًمٜمقر اهلدى)

و ذيؽف دم افؼيؽ ٓحظ إذا  وـذًبو ؽشًّ

 اًمٙمٌػم أن ًمٜمٗمرض اعمالسمس سمٞمع ذم أظمٞمف ُمع يِمتٖمؾ يم٤من ؿمخص هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 . زيد اؾمٛمف

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 يٖمش يم٤مذسم٤مً  وحيٚمػ يٖمش يم٤من اًمٙمٌػم هذا ومزيد قمٛمرو، اؾمٛمف واًمّمٖمػم :ُمداظمٚم٦م

 ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًمتل إثقاب وؾمط ُيـْخِٗمٞمف قمٞم٥م ومٞمف صمقب هٜم٤مك ُمثالً  يم٤من إذا اًمًٚمٕم٦م، ذم

 أن سمٕمد أن ومٕمٛمرو يمذا، أقمٓمل ًم٘مد يم٤مذسم٤مً  سم٤مهلل وحيٚمػ اعمٕم٤مُمالت ذم ويٖمش قمٞم٥م،

 هؾ يٕمرف أن ُيريد أن قمٛمرو، إقمامل هذه سمٕمض أىمقل سمٕمض ذم ؿم٤مريمف وىمد شم٤مب

 ص٤مطم٥م هق زيد ُمْم٤مرسم٦ًم، ُمٕمف يِمتٖمؾ أنف قمٚمامً  خيرج، أم اًمٕمٛمؾ هذا ذم ُمٕمف يٌ٘مك

 . سمُِجْٝمده يٕمٛمؾ هق هذا اًمّمٖمػم وقمٛمرو اح٤مل

  هذا؟ ايمتِمػ ُمتك اًمٙمٌػم، زيد همش اًمّمٖمػم قمٛمرو ايمتِمػ ُمتك :اًمِمٞمخ

 . ىمري٤ٌمً  شم٤مب ًمٙمٜمف زُم٤من، ُمـ ايمتِمٗمٝم٤م هق :ُمداظمٚم٦م

 . ًمزيد ُٟمّْمِحف سمقاضم٥م ومٚمٞم٘مؿ ىمري٤ًٌم، شم٤مب ىمد يم٤من وم٢مذا. ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ُمٜمف ٓطمظ يمٚمام اًمٕمٛمؾ، هذا ُمثؾ قمـ سمحٙمٛم٦م وؾمٞمٚم٦م، سمٙمؾ َيْرَدقمف وأن :اًمِمٞمخ

 . اًمّمٖمػم قمٛمرو قمغم اًمٙمٌػم زيد يثقر طمتك همِم٤ًم، ُمٜمف ٓطمظ يمٚمام يمذسم٤مً 

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م



يم٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   785   اًمنما

يم٦م، ُمـ زيد يٗمّمٚمف أن وم٢مُم٤م سمٞمٜمٝمام، اًمقاىمٕم٦م ؾمت٘مع وطمٞمٜمذاك :اًمِمٞمخ  أن وإُم٤م اًمنما

َتٜمَّْمح أن ومػمضمك وإرؿم٤مده، وقمٔمف ذم قمٚمٞمف ويّمؼم يتحٛمٚمف ًْ  ومٕمٚمٞمف قمٛمرو ي٠مس وم٢من ُي

 . اعمِم٤مريم٦م أو ُمٕمف اعمٕم٤مُمٚم٦م يٗمّمؾ أن

 ٓ هذا قمٛمًرا  ٕن أن: اح٤مل يٓمٚم٥م أن يريد هق.. اٟمٗمّمؾ إذا ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

 ًمق ًمٙمـ ُمٕم٤ًم، ويًٙمٜم٤من اًمٌٞم٧م ذم ُمٕم٤مً  وي٠ميمالن ؿم٘مٞم٘مف أظمٞمف ُمع يٕمٛمؾ وإٟمام راشم٤ًٌم، ي٠مظمذ

  ُيٓم٤مًم٥م؟ ومٝمؾ اح٤مل، ُمـ سمح٘مف يٓم٤مًم٥م أن ومػُميد يٜمٗمّمؾ، أن أراد قمٛمًرا  أن طمدث

 ؿمؽ ومٌال ًمٚمنمع، اعمخ٤مًمػ قمٛمٚمف ذم زيداً  ؿم٤مرك ُم٤م يٕمٜمل قمٛمرو يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

ف، هذا  قمٜمد ذًمؽ حيت٥ًم ومحٞمٜمئذٍ  اعمذيمقرة، اعمخ٤مًمٗم٦م ذم ُمٕمف ذيٙم٤مً  يم٤من إن أُم٤م طَم٘مُّ

 إًمٞمف، سمح٤مضم٦م هق ُم٤م اًمقؾمخ اح٤مل هذا ُمـ ومٞم٠مظمذ ُمْمٓمراً  يٙمقن أن إٓ وضمؾ، قمز اهلل

 . آٟمٗم٤مً  اعمذيمقرة اًمٓمري٘م٦م قمغم طمقزشمف ُمـ ُيـخرضمف وأظمر

 إُمقر سمٕمض ذم طم٤مل يمؾ قمغم ؿم٤مريمف هق.. يٕمٚمؿ ٓ هق يم٤من إذا ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

 . اًمٕمدد يٕمٜمل يٕمٚمؿ ٓ ًمٙمـ إطمٞم٤من، سمٕمض ذم

 . سم٤مًمٔمـ اضمتٝم٤مًدا يٕمٛمؾ هٜم٤م :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 . ذًمؽ ُمـ أيمثر هٜم٤م ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 (11:  55:  71/ 537/واًمٜمقر اهلدى) 
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 فبقعف افسعر ارتػوع وؿً تربص ثؿ افذهى ذاء حؽؿ

ؤه طمٙمؿ ُم٤م ذًمؽ ضم٤مز وإن ؾمٕمره؟ ارشمٗم٤مع قمٜمد اًمذه٥م سمٞمع طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م  ذا

 اًمٖم٤مي٦م؟ هلذه

ء يم٤من ًمق :اًمِمٞمخ  قمٚمٞمف، هم٤ٌمر وٓ ضم٤مز اًمٗمْم٦م، وهق ًمٚمذه٥م اعمُـ٘م٤مسمؾ سم٤معمٕمدن اًمنما

ء يم٤من ح٤م وًمٙمـ  شم٠ميت هٜم٤م ُمـ.. واًمَقِرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمٚم٦م وًمٞمس اًمقَرىمٞم٦م، سم٤مًمٕمٛمٚم٦م هق إٟمام اًمنما

 .ىمقي٦م اًمِمٌٝم٦م وشمدظمؾ اعمِمٙمٚم٦م

 اًمٞمقم اقمت٤ٌمري٦م، ىمٞمٛمتٝم٤م إٟمام ذاشمٞم٦م، ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م شمٕمٚمؿ، يمام ٕنؽ 

 .هل٤م صم٤ٌمت ٓ وشمٜمزل وشمّمٕمد سمًٕمر، وهمداً  سمًٕمر

 ذم اإلٟم٤ًمن يتٍمف وإٟمام اًمقرىمٞم٦م، سم٤مًمُٕمُٛمالت اعمت٤مضمرة جيقز ٓ: احلٞمثٞم٦م هذه ُمـ 

 .اعمٚمح٦م احل٤مضم٦م طمدود

 هذا وهٜم٤م: ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ ذقم٤مً  جيقز ٓ ومٝمذا اًمٞمقم، اًمٜم٤مس يٗمٕمؾ يمام هب٤م يت٤مضمر أنف أُم٤م

ومم اًمٜم٤مطمٞم٦م: قمٚمٞمؽ سم٤مجلديد ًمٞمس اًمٌح٨م  شمِمؽمي أن شمريد ٕنؽ آٟمٗم٤مً: إًمٞمف أذت ُم٤م: ٕا

 .جيقز ُم٤م وهذا اعمٗم٤موٚم٦م ُمع سم٤مًمذه٥م اًمذه٥م

 ..وخم٤مـمرة ُمٗم٤موٚم٦م ومٞمٝم٤م: شمرى يمام إظمرى اًمٜم٤مطمٞم٦م وُمـ

 ذم اًمتج٤مرة ُم٠ًمخ٦م ذم ومتقايمؿ ٟمٕمٚمؿ ومٜمحـ ؿمٞمخٜم٤م، هذا قمغم سمٜم٤مءً : إذاً  :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٜم٘مدي٦م إوراق

 ..قمٜمٝم٤م ٟمتٙمٚمؿ اًمتل هذه :اًمِمٞمخ

 ؿمٞمئ٤مً  ٟمريد ًمذًمؽ ذًمؽ: سمخالف أومتك رسمام إظمقاٟمٜم٤م سمٕمض! ؿمٞمخٜم٤م سم٠مس ٓ ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

خ ٕن طمتك اًمتقوٞمح، ُمـ ِجؾ أمحد أبق ٕا ًَ  هذه ذم اًمتقوٞمح ُمـ ؿمٞمئ٤ًم ٟمريد اجلقاب، هذا ُي

 .ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك سم٠مس ٓ اعم٠ًمخ٦م،

 .ُمرة ُمـ أيمثر ومٞمٝم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م ًمٚمتقوٞمح، جم٤مل ذم ُم٤م ٓ، :اًمِمٞمخ

  (17:  13: 55/   775/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 ادحؾؼ بوفذهى افتجورة حؽؿ

 اعمحٚمؼ؟ سم٤مًمذه٥م اًمتج٤مرة طمٙمؿ:  اًم١ًمال

 .جيقز ٓ  :اًمِمٞمخ

 (11: 77: 75/ 153/ واًمٜمقر اهلدى)

 رضورة بغر افقرؿقي بوفعؿؾي افذهى ذاء

ء جيقز هؾ ؿمٞمخٜم٤م :اًم٤ًمئؾ  ؟ضورة سمٖمػم اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اًمذه٥م ذا

 .ٓ :اًمِمٞمخ

 .اًمذه٥م قمغم احلّمقل ًمٚمٛمًٚمٛملم يمٞمػ ،ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 .ضورة همػم ُمـ ىمٚم٧م أن٧م :اًمِمٞمخ

ء سم٤مًمذه٥م ُم٤مًمف يٜمٛمل أن يريد ،ضورة همػم ُمـ :اًم٤ًمئؾ  .اًمذه٥م سمنما

 ؟يٌٞمٕمف سم٤مًمذه٥م يٗمٕمؾ ُم٤مذا وسمٕمديـ :اًمِمٞمخ

 .ُم٤مًمف قمغم ًمٚمحٗم٤مظ :اًم٤ًمئؾ

 ؟ومٞمف ورق يِمؽمي يّمػم يٕمٜمل يٌٞمٕمف سمٕمديـ :اًمِمٞمخ

 .يٌٞمٕمف سمٞمع إمم اطمت٤مج إذا :اًم٤ًمئؾ

 قمٛمٚم٦م شمِمؽمي ؾمقاء اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اعمت٤مضمرة وأبداً  دائامً  ىمٚمٜم٤م ٟمحـ أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 ًمٚميورة أُم٤م جيقز ٓ ًمٚمٛمت٤مضمرة ذه٤ٌمً  اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمٚم٦م شمِمؽمي أو ورىمٞم٦م سمٕمٛمٚم٦م ورىمٞم٦م

 ٚم٦م٤مُمقم اًمٗمالٟمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م ُمثالً  شمرى أن٧م ،ُم٤مًمؽ قمغم حت٤مومظ أن ؾمقى ضورة هٜم٤م ومٚمٞمس

 اًمذه٥م يؽمشمِم ومتت٤مضمر هل٤م ىمٞمٛم٦م ٓ ورىم٦م يم٠مي هذه اًمٕمٛمٚم٦م شمّمػم أن ومخ٤ميػ شمٜمزل

 قمغم شمٜمٗمؼ هذا اًمذه٥م هذا ُمـ ًمٍمف اطمتج٧م ُم٤م ويمؾ جيقز ومٝمذا قمٜمدك وحتٓمف

 وسمٕمديـ رظمٞمص اًمذه٥م ٕن أن شمِمؽمي أنؽ أُم٤م ،ضم٤مئز هذا ومٕمٚم٧م وقمٞم٤مًمؽ ٟمٗمًؽ
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 يمٜم٧م إن اًميورة طمدود ومٗمل دمقز ٓ هذه ُمت٤مضمرة هذه شمٌٞمٕمف يٖمغم ح٤م شمّمػم سم٤مًمٕمٙمس

 .ضم٤مئز ومٝمق آٟمٗم٤مً  ذيمرت ُم٤م شمٕمٜمل

 (11:  57:  59/ 555/واًمٜمقر اهلدى)

 جديد؟ بذهى افؼديؿ افذهى اشتبدال حؽؿ

ًمد ومْمٞمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م  اًمذه٥م اؾمتٌدال طمٙمؿ ُم٤م: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل! اهلل طمٗمٔمؽ اًمقا

 ضمديد؟ سمذه٥م اًم٘مديؿ

 ط اًمٜمٌل ٕن اعمًٚمٛملم: قمٚمامء سملم ومٞمف ظمالف ٓ ُمٕمروف طمٙمؿ هذا :اًمِمٞمخ

ش أرسمك وم٘مد أظمر قمغم أطمدمه٤م زاد وم٢مذا سمٛمثؾ، ُمثاًل  سمٞمد يًدا سم٤مًمذه٥م اًمذه٥م»: ىم٤مل

 وٓ ذه٥م ومٝمق ضمديد اًمذه٥م يمقن أو ىمديؿ اًمذه٥م ومٙمقن اًمرسم٤م، أـمٕمؿ أو أيمؾ: أي

 اًمذه٥م يٌٞمٕمقن اًمذيـ ومٞمٝم٤م ي٘مع اعمِمٙمٚم٦م وهذه سمٛمثؾ، ُمثاًل  إٓ سمٞمٜمٝمام اعمٗم٤موٚم٦م جيقز

 .ُمتٗم٤مواًل  سم٤معمذه٥م

  (11:35:18/ب31: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 فؾبقع؟ تؼققؿف ظـد افذهى مـ افػصقص ؾصؾ جيى هؾ

 قمٜمد أو اًمقزن قمٜمد ومّمٚمٝم٤م جي٥م هؾ سم٤مًمٗمّمقص، اعمَُرّصع اًمذه٥م سمٞمع: اًم١ًمال

 سمجٜمًٝم٤م؟ إسمداهل٤م

 .صحٞمح ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ذًمؽ ذم واحلدي٨م ٓسمد، :اًمِمٞمخ

 .يٌٕمدوه٤م يًتٓمٞمٕمقن ُم٤م اًمّمٖمػمة اًمٙمٛمٞم٤مت إن اًمّمٞم٤مهم٦م قُمرف ذم ي٘مقًمقا : اًم١ًمال

 .اًمّمقاهم٦م ُمِم٤ميمؾ ُمـ وهذا أقمرف، أن٤م :اًمِمٞمخ

٤ٌّمت قمنم أن ُمٕمروف قمٜمدهؿ :ُمداظمٚم٦م  اخلرز هذا ُمـ همراُم٤مت قمنم وزهنؿ طَم

 ..ُمـ ومٞمخّمٛمٝم٤م هذه، اًمٜمققمٞم٦م
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 اًمزُمـ، ُمع يذوب، آؾمتٕمامل ُمع اًمذه٥م اًمٕمٛمؾ، هذا صحٞمح ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 .اًمقزن ومٞمختٚمػ

  (11:  57: 55/ 311/ واًمٜمقر اهلدى)
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 افعربقن بقع

 صقرة دمقز أن هل٤م ومٝمؾ شمْمٕمٞمٗمف، ذيمرشمؿ ؿمٞمخ، ي٤م اًمٕمرسمقن طمدي٨م: اًم١ًمال

  اًمٕمرسمقن؟

  ُم٤مذا؟ :اجلقاب

 . اًمٕمرسمقن صقرة دمقز ٓ: اًم١ًمال

 واؿمؽمي٧م اًمت٤مضمر قمٜمد ذه٧ٌم أن٤م: سمٛمٕمٜمك اعمٓم٤مف، هن٤مي٦م ذم دمقز ٓ :اجلقاب

 زم سمدا صمؿ اهلل، ؿم٤مء إن همداً  آشمٞمؽ اًمثٛمـ، ًمٙمؿ أهلء ريثام قُمرسمقن هذا: وىمٚم٧م سمْم٤مقم٦م

 أن ًمف حيؾ ومال ًمف، واقمتذرت اًم٤ٌمئع إمم ومجئ٧م احل٤مضم٦م، وهذه اًمٌْم٤مقم٦م هذه آظمذ ٓ أن

 .اًمٕمرسمقن ي٠مظمذ

 ًمٖمػمه، يٌٞمٕمٝم٤م ٓ اًمٌْم٤مقم٦م ذم حيتٗمظ ؾمقف اًم٤ٌمئع أي أنف طمٞم٨م ُمـ جيقز اسمتداءً  

 أن ًمف جيقز ومال هل، يمام شمزال ٓ واًمٌْم٤مقم٦م ُمٕمتذراً  ٟم٤ميمالً  اًمِم٤مري ضم٤مء إذا ًمٙمـ

 وهذا ُم٤م، سمير ُأصٞم٥م اًم٤ٌمئع يمقن طمٞم٨م واطمدة، طم٤مًم٦م ذم إٓ اًمٕمرسمقن، أظمذ يًتحؾ

 ًمٚمٗم٤ًمد يتٕمرض ؿمٞمئ٤مً  ُمثالً  احل٤مضم٦م يم٤مٟم٧م إن ًمٚمح٤مضم٦م، سمتّمقرٟم٤م شمّمقرٟم٤م يٛمٙمـ اًمير

 ضم٤مء وح٤م اًمٕمرسمقن، دومع اًمذي ًمٚمُٛمَٕمْرسمِـ حمٗمقفم٦م واحل٤مضم٦م يَمُثر، أو ىَمؾَّ  اًمزُمـ سمٛميِضّ 

 .ضمزئٞم٤مً  أو يمٚمٞم٤مً  ومًدت يٕمتذر

  واوح٦م؟ صقرة هذه اًم٤ٌمئع، قمـ اًمير دومع ُمـ ٓسمد ومحٞمٜمئذٍ  

 . ؿمٞمخ ي٤م واوح٦م ٟمٕمؿ،: اًم١ًمال

: ُمثالً  ُمٜمٝم٤م ُمٜمٝم٤م، قمديداً  ٟمتّمقر أن يٛمٙمـ آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام وصقر ـمٞم٥م، :اجلقاب

: وىم٤مل اعمٕمرسمـ، همٞم٦ٌم ذم ؿم٤مري ضم٤مءه قمرسمقن، ُمٜمف وأظمذ إٟم٤ًمن، ًمف سم٤مع ؾمٞم٤مرة ص٤مطم٥م

 ٓ يمذا، زي٤مدة أقمٓمٞمؽ سمٕم٧م وسمٙمؿ أؿمؽمي أن٤م سمٞمٕم٧م، هذه: ًمف ىم٤مل اًمًٞم٤مرة؟ هذه أتٌٞمع

 .واقمتذر وٟمٙمؾ اًمِم٤مري وضم٤مء أظم٤مًمػ، أن أؾمتٓمٞمع
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 أص٤مسمف: اًمذي اًمير خيّمؿ اًم٤ٌمئع أن أرى اضمتٝم٤مدي، رأي هذا أرى: طمٞمٜمئذٍ  

ٙمف سم٥ًٌم ًّ َ  .اًمير سمف يدومع ُم٤م اًمٕمرسمقن ُمـ ي٘متٓمع وأن ًمٚمِم٤مري، سم٘مقًمف مَت

 اًمٜم٤مس أُمقال أيمؾ ُمـ هذا ٓ، هذا اًمٜم٤مس سمٕمض يٗمٕمؾ يمام يُمٚمُّف اًمٕمرسمقن أُم٤م 

 . سم٤مًم٤ٌمـمؾ

  اًمٕمرسمقن؟ إٓ ًمف ومٚمٞمس اًمٕمرسمقن؟ ىمٞمٛم٦م قمـ اًمير زاد وإذا: اًم١ًمال

  ُم٤مذا؟ إذا :اجلقاب

 إٓ ًمف ومٚمٞمس اًمٕمرسمقن، ُم٘مدار أو اًمٕمرسمقن ىمٞمٛم٦م قمـ اًمير زاد إذا: اًم١ًمال

  اًمٕمرسمقن؟

 سمس :اجلقاب

 (11:  35: 58/ 519/ واًمٜمقر اهلدى)

 افعربقن بقع

 ًمت٤مضمر ُيْدومع ُمٕملم ُمٌٚمغ وهق اًمٕمرسمقن، ذم اًمنمع طمٙمؿ ُم٤م: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل: اًم١ًمال

 هذا أظمذ جيقز هؾ اعمُـَٕملّم  اعمققمد قمـ اًمتخٚمػ طم٤مًم٦م وذم ُمٕمٞمٜم٦م، ؾمٚمٕم٦م حلجز ُمثالً  ُم٤م

 اح٤مل؟ شمٕمٓمٞمؾ ذم شم٥ًٌم ىمد إظمالًمف أن طمٞم٨م آشمٗم٤مق، ذم إلظمالًمف اعمٌٚمغ

 وأٓ يًتحٚمف، أن ًمٚمت٤مضمر جيقز وٓ حيؾ، ٓ أنف اًمٕمرسمقن ذم إصؾ :اجلقاب

 احل٤مًم٦م هذه وًمٙمـ اًم٤ًمئؾ، إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر واطمدة، طم٤مًم٦م ذم إٓ إًمٞمف، دومٕمف اًمذي إمم يٕمٞمده

 ىمد ويٙمقن دىم٤مئؼ، سمٕمد يٜمٙمؾ صمؿ اًم٤ًمقم٦م، هذه ذم اًمٕمرسمقن ُيٕمٓمل وم٘مد ُمٓمردة، ًمٞم٧ًم

 أن ًمف حيؾ ٓ احل٤مًم٦م هذه ومٗمل إـمالىم٤ًم، ضر اًمت٤مضمر أص٤مب ُم٤م ومٝمٜم٤م اًمٕمرسمقن، ؾمٚمٗمف

 .واطمداً  ىمرؿم٤مً  أو ومٚم٤ًمً  وًمق ُمٜمف، ي٠ميمؾ

 ُمع اشمٗمؼ طمٞمٜمام اًمت٤مضمر أن: ُيَتَّمّقر أن ُُمـٛمٙمـ وهذا اًمّمقر، سمٕمض ذم ًمٙمـ 

 يريد ُمـ اًمت٤مضمر إمم ضم٤مء واٟمٍمف، اًمٌْم٤مقم٦م قمغم اًمٕمرسمقن دومع اًمذي اعمٕمرسمـ اًمِم٤مري



 795 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٕمرسمقن 

 ص٤مطم٥م إول اًمِم٤مري ُمع ُمرشمٌط ٕنف سم٤مقمٝم٤م: ومام اًمٌْم٤مقم٦م، شمٚمؽ يِمؽمي أن

 .اًمٕمرسمقن

 أن٤م: ًمف ًمٞم٘مقل اًمقاىمٕم٦م طم٥ًم قمغم ؾم٤مقم٤مت سمٕمد أو أج٤مم سمٕمد يٕمقد اًمرضمؾ هبذا وإذا 

 .اًمٕمرسمقن إزمَّ  وأقمد اًمٌٞمٕم٦م، ُمـ وأظمرضمٜمل أقمتذر

 سم٤مًمًٕمر سم٤مقمٝم٤م اًمتل احل٤مضم٦م أن: سمٛمٕمٜمك اًمير ُمـ ؿمئ اًمت٤مضمر أص٤مب إذا ومٝمٜم٤م

 .اًمًٕمر سمٜمٗمس يٌٞمٕمٝم٤م أن سمٕمد ومٞمام يٛمٙمٜمف ٓ إول

 اًمٌْم٤مقم٦م يٌٞمع طمٞمٜمام سمف يتير اًمذي اعم٘مدار اًمٕمرسمقن هذا ُمـ ي٘متٓمع أن وم٢ٌمُمٙم٤مٟمف 

 .آظمر ًمِمخص

 اًمٜم٤مس أُمقال أيمؾ سم٤مب ُمـ ٕنف ًمف: حيؾ ٓ ومذًمؽ قمرسمقٟم٤ًم، يمقٟمف جمرد أُم٤م

 .جيقز إومم احل٤مًم٦م ذم قمدُمف، أو اًمير وضمقد: أوًٓ  هذا ذم ومُٞمالطمظ سم٤مًم٤ٌمـمؾ،

 ُمـ أص٤مسمف ُم٤م سمٛم٘مدار وإٟمام يمٚمف، اح٤مل يًتحؾ أن جيقز وٓ اًمير، شم٘مدير: وصم٤مٟمٞم٤مً 

ر وٓ ضر ٓ: »اعمٕمروف احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ضر:  ش.ضا

  (11:  38: 55/   578/  واًمٜمقر اهلدى)

 افعربقن بقع حؽؿ

 اًمٕمرسمقن؟ سمٞمع طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .طمرام ومٝمق جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 (11:55:55/أ31: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 افبقع فضامن افعربقن ضؾى حؽؿ

 ًمْمامن يمٕمرسمقن اح٤مل ُمـ ُمٌٚمٖم٤مً  اعمِمؽمي ُمـ يٓمٚم٥م أن ًمٚم٤ٌمئع جيقز هؾ :اًم١ًمال

 اًمٌٞمع؟
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 أن سملم اخلٞم٤مر ًمف اًم٤ٌمئع وإٟمام اًمٌٞمٕم٦م، قمـ اًمِم٤مري ٟمٙمؾ إذا ومٞمام اًمٕمرسمقن :اًمِمٞمخ

 ًم٘مقًمف ًمف: ظمػم وذًمؽ ي٘مٞمٚمف: أن أو اًمثٛمـ يدومع وأن اًمٕم٘مد قمغم ئمؾ أن اًمِم٤مري يٚمزم

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمثرشمف اهلل أىم٤مل قمثرشمف ُمًٚمامً  أىم٤مل ُمـ»: -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف-

  (11:  59: 75/   599/  واًمٜمقر اهلدى)



 الدُٖٕ
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 ادديـ إرادة بؿحض بوفديـ افقؾوء دم اإلحسون جقاز

 [ :ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 ي٘مٌٚمف وٓ يريمٌٝم٤م، ومال اًمداسم٦م، قمغم محٚمف أو ًمف، وم٠مهدي ىمرو٤م أطمديمؿ أىمرض إذا»

 .وٕمٞمػ .شذًمؽ ىمٌؾ وسمٞمٜمف سمٞمٜمف ىضمر يٙمقن أن إٓ

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 هريرة أيب طمدي٨م يٕم٤مروف إؾمٜم٤مده ذم اًمذي اًمْمٕمػ هذا ُمع احلدي٨م وم٢من

 أصح٤مسمف ومٝمؿ ًمف، وم٠مهمٚمظ ط اهلل رؾمقل شم٘م٤مى رضمال أن وهمػممه٤مشاًمّمحٞمحلم»ذم

 إٟم٤م: ىم٤مًمقا  ،شوم٠مقمٓمقه سمٕمػما  ًمف اؿمؽموا ُم٘م٤مٓ، احلؼ ًمّم٤مطم٥م وم٢من دقمقه:» :وم٘م٤مل سمف،

 أطمًٜمٙمؿ ظمػميمؿ وم٢من إي٤مه: وم٠مقمٓمقه اؿمؽموه،» :ىم٤مل ؾمٜمف، ُمـ أومْمؾ ؾمٜم٤م ًمف ٟمجد

 أظمرضمٝم٤م ُمًتٗمٞمْم٦م يمثػمة ذًمؽ قمغم وطمثف اًمقوم٤مء ذم ط زي٤مدشمف وأطم٤مدي٨م. شىمْم٤مء

 .شاًمٌخ٤مري صحٞمح»ذم وسمٕمْمٝم٤م ش355 - 5/357» اًمٌٞمٝم٘مل

 اعمديـ إًمٞمف ىمدُمٝم٤م اًمتل اًمزي٤مدة أظمذ قمغم ًمٚمدائـ ط إىمراره إطم٤مدي٨م هذه ومٗمل

 صٜمع ُمـ» :سم٘مقًمف ط سمذًمؽ أُمر وىمد اًمقوم٤مء، ذم اًمزي٤مدة قمغم اعمديـ وطمض سم٤مظمتٞم٤مره،

 ىمد أن شمٕمٚمٛمقا  طمتك ًمف وم٤مدقمقا  شمٙم٤مومئقه، أن شمًتٓمٞمٕمقا  مل وم٢من ومٙم٤مومئقه، ُمٕمرووم٤م إًمٞمٙمؿ

 اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ أن اإلُم٤مم ذيمر صمؿ]ش. 555ش»اًمّمحٞمح٦م»ذم خمرج وهق. شيم٤موم٠ممتقه

 [:ىم٤مل أن إمم ذًمؽ ومرد احلدي٨م طمًـ شمٞمٛمٞم٦م

 ومٞمف إؾمامقمٞمؾ ؿمٞمخ ٕن اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ احلدي٨م أن ًمؽ يتٌلم ؾمٌؼ ُم٤م قمروم٧م إذا

 احلدي٨م وذم ٓ يمٞمػ حتًٞمٜمف، ذم أظمٓم٠م شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اًمِمٞمخ وأن ؿم٤مُمل، همػم سمٍمي

 ُمـ هذا .شم٘مدم ُم٤م وطمًٌٜم٤م يٓمقل اًمِمٞمخ يمالم سم٘مٞم٦م قمـ واجلقاب ؟إظمرى اًمٕمٚمؾ

 سمحدي٨م ُمٕم٤مرض أنف شم٘مدم ومٞمام ذيمرت وم٘مد ُمتٜمف ضمٝم٦م ُمـ وأُم٤م احلدي٨م، إؾمٜم٤مد ضمٝم٦م

 ىمٌؾ اهلدي٦م قمغم محٚمف اهلل رمحف اإلؾمالم ؿمٞمخ وًمٙمـ وٕمٗمف، ي١ميمد مم٤م اًمّمحٞمحلم

 ٟمٕمؿ ذًمؽ، ُمـ أقمؿ احلدي٨م هذا فم٤مهر ًمٙمـ سمٞمٜمٝمام، شمٕم٤مرض ومال هذا صح وم٢مذا اًمقوم٤مء،

 ًمٙمـ احلدي٨م، قمٚمٞمف محؾ سمام سيح سمٕمْمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م، سمٕمض قمـ آصم٤مرا اًمِمٞمخ ذيمر
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 ئمٝمر يمام ذًمؽ ُمـ أقمؿ أوهق ذيمر سمام ظم٤مص هق هؾ احلدي٨م ُمتـ ذم هق إٟمام اًمٌح٨م

 قمـ اعم٘مرض وأصح٤مسمف هق ط اًمٜمٌل ومٜمٝمل» :أصم٤مر شمٚمؽ سمٕمد اًمِمٞمخ ىم٤مل وىمد ؟ًمٜم٤م

 مل يم٤من وإن آىمتْم٤مء ي١مظمر أن سم٤مهلدي٦م اعم٘مّمقد ٕن اًمقوم٤مء ىمٌؾ اعم٘مؽمض هدي٦م ىمٌقل

 ُم١مظمرة وأخػ ٟم٤مضمزة هبدي٦م إًمػ ي٠مظمذ أن سمٛمٜمزًم٦م ومٞمّمػم سمف يتٙمٚمؿ ومل ذًمؽ يِمؽمط

 .شاًمرسم٤م ُمٕمٜمك ًمزوال ذًمؽ سمٕمد ًمف وُّيدي اًمقوم٤مء قمـ يزيده أن ضم٤مز وهلذا رسم٤م، وهذا

  .ومت٠مُمؾ. شم٘مدم يمام وُمٕمٜم٤مه احلدي٨م إؾمٜم٤مد ذم اًمٌح٨م وإٟمام وم٘مٞمف، يمالم وهذا

 .(317-313/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ؿضوؤه فديف ديـ وظؾقف موت دـ افقظقد

 [ :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

  .شيمٞمتلم شمرك وم٘مد ديٜم٤مريـ، شمرك ُمـ»

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ي٠ميمؾ ومٞمٛمـ سم٤مب» سمـ ومٞمف ًمف وسمقب شاًمٔمٛمآن ُمقارد - 5587» طم٤ٌمن اسمـ صححف

 اعمٕمٜمك ًمٙمـ ،إـمالىمف قمغم ًمٞمس احلدي٨م أن إمم يِمػم: ىمٚم٧م. شهمٜمل وهق اًمٗم٘مراء ٟمّمٞم٥م

 ًمديف ديـ، وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ قمغم حمٛمقل أنف زم ويٌدو سمٔم٤مهر، ًمٞمس ًمف شمرمجف اًمذي

 وضمف وهٜم٤م. شاًمٖم٤مسم٦م أؾمد» رواي٦م ذم شم٘مدم يمام احلدي٨م راوي صٜمٞمع يِمػم وإًمٞمف ىمْم٤مؤه،

 اًمّمالة شمرك إٟمام»: ىم٤مل أنف راهقيف اسمـ قمـ اًمٌٞمٝم٘مل رواه مم٤م يًتٗم٤مد اًمت٠مويؾ، ُمـ آظمر

 أهؾ ُمـ وأنف رء، ًمف ًمٞمس وم٘مػم أنف ئمٝمر وهق اًمّمٗم٦م، أهؾ ُمـ يم٤من ٕنف قمٚمٞمف،

/  5» شاًمٗمتح» وذم. شيمٞمت٤من عمثٚمف: أي ،شيمٞمتلم شمرك»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل اًمّمٗم٦م،

  .اعمقومؼ واهلل. ذيمرشمف ُم٤م يٜم٤مذم ٓ وهذا :ىمٚم٧م. ٟمحقه ش388

 .(581/ 7/ 1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 (وتعجؾ ضع)بـ ادعروف افبقع حؽؿ

 ؟شوشمٕمجؾ وع»سمـ اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد اعمِمٝمقر ًمٚمٌٞمع سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م، :ُمداظمٚم٦م

 .وشمٕمجؾ وع :اًمِمٞمخ

 حمرُم٤مً  أو ضم٤مئزاً  هٜم٤مك يم٤من إن واجل٤مئز اعمحرم هق وُم٤م صقرشمف، هل ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ومٞمف اًمتٗمّمٞمؾ: يٕمٜمل ُمٜمف

 اًمديـ، ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ًمقوم٤مء ُمٞمًقراً  وًمٞمس ُمديـ، رضمؾ اعم٤ٌمطم٦م اًمّمقرة :اًمِمٞمخ

 ...طمدي٨م وهق ىم٤مقمدة ؾمٛمٞمتف اًمذي هذا يرد ومٝمٜم٤م يالطم٘مف، همريٛمف

 (11:  11: 19/ 751/ واًمٜمقر اهلدى)

 افسداد؟ يقم أم افديـ يقم بسعر افديـ شداد

 ضمداً  وىمٚمٞمؾ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم اهتامم قمغم اًمديٜم٤مر ٟمزول ىمْمٞم٦م طم٤مزت ًم٘مد :ُمداظمٚم٦م

 .ذقمٞم٦م ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م هبذه اهتٛمقا  اًمذيـ هؿ

ِدده ومٝمؾ اح٤مل، ُمـ ُمٌٚمٖم٤مً  ُم٤م إٟم٤ًمن ُمـ اؾمتدان اًمذي ًَ  سمٕمدد أم إومم، سم٘مٞمٛمتف ُي

 اًمٞمقم؟ هذا ذم اًمديٜم٤مر

ِدده: شم٘مقل طمٞمٜمؽ ٕنؽ ظمٓم٠م: ًمٙمٜمف ُمٗمٝمقم اًم١ًمال :اًمِمٞمخ ًَ  إومم، سم٘مٞمٛمتف ُي

ئٞم٦م، ىمٞمٛمتف هذا ُمـ ُمٗمٝمقم  .هذا شمٕمٜمل ُم٤م وأن٧م اًمنما

 .ؾم٤مسم٘م٤مً  ي٤ًموي يم٤من سمٙمؿ إومم، ىمٞمٛمتف :ُمداظمٚم٦م

 .اًم٘مٞمٛم٦م وًمٞمس اًمٕمدد شمٕمٜمل أن٧م :اًمِمٞمخ

 ...اًمديٜم٤مر يٕمٜمل اًم٘مٞمٛم٦م، أقمٜمل أن٤م ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 .خمٓمئ أن٧م: إذاً  :اًمِمٞمخ

 اخلٓم٠م؟ وضمف :ُمداظمٚم٦م
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ئٞم٦م: اًم٘مٞمٛم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م اًم٘مٞمٛم٦م :اًمِمٞمخ ِدده ٟمٕمؿ أن، اجلقاب يٓمٚمع ٕنف اًمنما ًَ  ُي

ئٞم٦م اًم٘مٞمٛم٦م طم٥ًم  شمريده اًمذي اجلقاب هذا يقُمئٍذ، اًمٕمدد سمٜمٗمس وًمٞمس يقُمئٍذ، اًمنما

 .أن٧م

 .اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ ؿمٞمًئ٤م أريد ُمٕمٚمٞمش، ؾمٞمدٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ُأقمٓمٞمؽ أن أريد وأن ؾمٜمقات، مخس ىمٌؾ ديٜم٤مر أخػ ُمٜمؽ اؾمتدٟم٧م أن٤م :اًمِمٞمخ

 ديٜم٤مر؟ آٓف مخ٦ًم وإٓ ديٜم٤مر أخػ إي٤مه٤م ُأقمٓمٞمؽ هؾ إي٤مه٤م،

 .اعمث٤مل هق هذا سمؾ اًم١ًمال، هق هذا

 اًمٕمٛمالت هذه أن اًمديٜم٤مر، يٜمزل أن ىمٌؾ اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم أتٙمٚمؿ زُم٤من ُمـ يمٜم٧م أن٤م

 هب٤م اًمتٕم٤مُمؾ جيقز وٓ هب٤م، اعمت٤مضمرة جيقز ومال وًمذًمؽ ذاشمٞمف: ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس اًمقرىمٞم٦م

 .سوم٤مً 

وملم وه١مٓء  ا  أن٤م رأجل ذم اعمٗمروض يم٤من حمالهتؿ، أهمٚم٘م٧م صمؿ يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٍَمّ

ء ٕن ىمقشمف: ذم واًمديٜم٤مر شُمْٖمٚمؼ أن  قمٛمٚمٞم٦م احل٘مٞم٘م٦م ذم هذه سم٤مًمقرق اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت ذا

 ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت هذه أن: وهل احل٘مٞم٘م٦م هذه شمّمقرٟم٤م إذا ٕنٜم٤م رسمقي٦م:

 .اقمت٤ٌمري٦م ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٙمـ ورق: أهن٤م طمٞم٨م ُمـ ذاشمٞم٦م،

 اًم٘مٞمٛم٦م، هذه هتٌط زُمـ وذم قم٤مًمٞم٦م، ىمٞمٛم٦م هل٤م زُمـ ذم شمٙمقن آقمت٤ٌمري٦م اًم٘مٞمٛم٦م هذه 

 اًمديٜم٤مر وذم اًمًقري٦م اًمِٚمػمة ذم واوح٤مً  يم٤من ويمام ديٜم٤مرٟم٤م ذم أن واوح هق يمام

 .اًمٕمراىمل

ء   ـمقيؾ ىمٞم٤مس ُمـ ورىًم٤م اؿمؽمي٧م ًمق يمام ًمٞمس ورىمٞم٦م، سمٕمٛمٚم٦م ورىمٞم٦م قمٛمٚم٦م ومنما

 ومٞمٝم٤م جيقز ٓ اًمتل اًمرسمقي٦م إُمقر ُمـ ًمٞم٧ًم هذه ٕن ىمّمػم: ىمٞم٤مس ُمـ سمقرق

 .اًمٌٞم٤مض اًمقرق أقمٜمل سمٞمد، ويداً  سمٛمثؾ ُمثالً  اًمت٤ًموي ومٞمٝم٤م جي٥م وأنف اًمتٗم٤موؾ،

 ُمرسمقط ىمٞمٛمتٝم٤م ٕن اًمرسم٤م: قملم هق ومٞمٝم٤م وم٤مًمت٤ٌمدل اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م هذه أُم٤م 

 .سم٤مًمذه٥م
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 وإٟمام ذاهت٤م، ذم ًمٞم٧ًم ىمٞمٛمتٝم٤م اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م: أي هٙمذا، إُمر أن ٓطمٔمٜم٤م وم٢مذا

 اؿمؽمي٧م ُمثٚمام ُمٕمٜم٤مه٤م قمنم، سم٠مطمد قمنمة شمِمؽمي أن٧م ومٚمام سم٤مًمذه٥م، ارشم٤ٌمـمٝم٤م سم٤مقمت٤ٌمر

 .احلدي٨م سمٜمص جيقز ٓ وهذا ذهٌٞم٦م، قمنم سم٢مطمدى ذهٌٞم٦م ضمٜمٞمٝم٤مت قمنمة

 اًم٘مٚمٞمٚم٦م إج٤مم ذم إردين اًمديٜم٤مر هٌقط سم٥ًٌم واوح٤ًم، اٟمٙمِم٤موم٤مً  إُمر واٟمٙمِمػ 

 .اًمٜم٤مس سمٕمض شَمـَحّرك وهٜم٤م هذه،

 اًمٍمف قمٛمٚمٞم٦م وشمٕم٤مـمل اعمت٤مضمرة أن ضمدًا، واوح٦م ىمٌؾ ُمـ يم٤مٟم٧م اعم٠ًمخ٦م سمٞمٜمام 

 .ومٞمٝم٤م جيقز ٓ أضمٜمٌٞم٦م، يم٤مٟم٧م أو قمرسمٞم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمالت

 ؾمٜم٦م ىمٌؾ اؾمتدان ُمـ إن: أىمقل وم٠من٤م اًم٤ًمسمؼ، اعمث٤مل ُمع ضم٤مء يمام اًم١ًمال يم٤من وم٢مذا 

ئٞم٦م اًم٘مٞمٛم٦م طمٞم٨م ُمـ أن وإًمػ أردين، ديٜم٤مر أخػ أيمثر أو  مخًامئ٦م ي٤ًموي اًمنما

 ُمْم٤مقمٗم٦م، يًٚمٛمٝم٤م أن ديٜم٤مر أخػ اًمدائـ ُمـ اؾمتٚمػ اًمذي اعمديـ ومٕمغم ُمثاًل، ديٜم٤مر

 ظمػميمؿ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ذم داظمؾ هق وإٟمام رء، ذم اًمرسم٤م ُمـ هذا وًمٞمس

 ش.ىمْم٤مءً  ظمػميمؿ وأن٤م ىمْم٤مًء، ظمػميمؿ

 أطمًـ ىمد ديٜم٤مر أخػ ُمثالً  ؾمٜم٦م ُمٜمذ اعمًٚمؿ أظم٤مه أىمرض اًمذي أن ضمداً  وواوح 

ئٞم٦م اًم٘مقة ذم وهل ديٜم٤مر، أخػ اًمٞمقم ُيَقوِمٞمف أن أراد إذا وم٤معم٘مرض إًمٞمف،  شم٤ًموي اًمنما

 .إًمٞمف يزء أنف هٜم٤م، اًمدىم٦م ُمٝمؿ ًمٞمس ذًمؽ، ٟمحق أو مخًامئ٦م

ءُ  َهْؾ : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ قمغم اعمٕم٤مُمٚم٦م أىم٤مم واًمنمع  ٤منِ  ضَمَزا ًَ َّٓ  اإِلطْم ٤منُ  إِ ًَ ﴾ اإِلطْم

 ش.ًمٜمٗمًؽ حت٥م ُم٤م ًمٚمٜم٤مس أطم٥م: »ط وىمقًمف ،[11:اًمرمحـ]

 ش.ًمٜمٗمًف حي٥م ُم٤م ٕظمٞمف ُيـِح٥م طمتك أطمديمؿ، ي١مُمـ ٓ: »وىمقًمف

 اًمقوع ًمٞم٘مٚم٥م أخٗملم، إًمػ سمدل يدومع أن أن قمٚمٞمف يّمٕم٥م اًمذي اعمديـ ومٝمذا

 يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا ُمديٜم٤م، اًمٞمقم يم٤من ودائٜمف اًمدائـ هق يم٤من أنف ًمٞمٗمؽمض وٟمٔمري٤ًم، ومٙمري٤مً 

ئٞم٦م ىمقشمف أن ُمع قمٞمٜم٤ًم، إًمػ إًمػ سمدل ي٘مٌؾ سم٠من يرى  اًمٜمّمػ، إمم هٌٓم٧م اًمنما

 .ذًمؽ يرى ٓ ؿمؽ سمال
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 حي٥م ُم٤م ٕظمٞمف حي٥م طمتك أطمديمؿ، ي١مُمـ ٓ: »آٟمٗم٤مً  اعمذيمقر احلدي٨م ي٠ميت ومٝمٜم٤م 

 ش.ًمٜمٗمًف

 ُمثٚمامش سمٕمٞمٜمؽ إصٌٕمتؽ طمط: »اعمٕمروف اًم٤ًمئر اًمٕم٤مُمّل  اعمثؾ ُأظِمذ هٜم٤م وُمـ

 .همػمك سمتقضمع شمقضمٕمؽ

 رواي٤مت سمٕمض ذم ضم٤مء يمام ًمٚمخػم، احل٥م ُمـ إؾم٤مس هذا قمغم ومتٕم٤موٟمقا 

 ش.اخلػم ُمـ ًمٜمٗمًف حي٥م ُم٤م ٕظمٞمف، حي٥م طمتك أطمديمؿ، ي١مُمـ ٓ: »احلدي٨م

 .سمٕمض ُمع سمٕمْمٜم٤م قمالىم٤مت شم٘مقم أن جي٥م اًمذي هق اًمتٕم٤مُمؾ ذم إؾم٤مس هذا 

 .سم٤مًمْمٌط ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب هق ومٝمذا

 وُأخٖمل شَمَٕمٓمَّؾ، طمتك واًمٜمزول سم٤مًمٜمزول اؾمتٛمر اًمديٜم٤مر أن أن اومؽمض :اًمِمٞمخ

 سمٛمٚمٞمقن ُمديٜم٤مً  يم٤من رضمؾ يم٤من وم٢مذا ُم٤مريمٝم٤م، ذم زُم٤مهن٤م ذم أخامٟمٞم٤م أص٤مب يمام سم٤معمرة،

 أنف ُمٙمِمقف واوح، رء هذا. اعمٚمٞمقن ظمذ: ًمف ي٘مقل اح٤مرك شمٕمٓمؾ ُم٤م سمٕمد ُم٤مرك،

 اًمقوم٤مء ذم اًمزي٤مدة يتٓمٚم٥م اًمقوم٤مء ذم واإلطم٤ًمن إًمٞمف، اإلطم٤ًمن سمدل ًمٚمدائـ، فمٚمؿ ومٞمف

 ظمػميمؿ ظمػميمؿ،: » واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف اًم٤ًمسمؼ واحلدي٨م اًمٜم٘مص، وًمٞمس

 ش.ىمْم٤مءً  ظمػميمؿ وأن٤م ىمْم٤مًء،

 .مجٚملم اجلٛمؾ سمدل اًمرضمؾ َورمَّ  طمٞمٜمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىم٤مًمف 

 .اعمٕم٤مُمٚم٦م طمًـ ُمـ هذا رء، ذم اًمرسم٤م ُمـ ًمٞمس هذا 

 اًمدائـ اعمديـ ُيقوِمـل أن أُم٤م اًمزي٤مدة، اعمديـ قمغم اًمدائـ يِمؽمط أن هق: اًمرسم٤م 

 ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام هق سمؾ رء، ذم اًمرسم٤م ُمـ ًمٞمس ومٝمذا ُمٜمف، اؾمتدان قمام زي٤مدة

 ُمٕمرووم٤مً  إًمٞمٙمؿ صٜمع وُمـ وم٠مقمٓمقه، سم٤مهلل ؾم٠مخٙمؿ وُمـ وم٠مقمٞمذوه، سم٤مهلل اؾمتٕم٤مذيمؿ

 ش.يم٠موم٤مئتٛمقه ىمد أن شمٕمٚمٛمقا  طمتك ًمف وم٤مدقمقا  شمٙم٤مومئقه، أن شمًتٓمٞمٕمقا  مل وم٢من ومٙم٤مومئقه،

 ش.ومٙم٤مومئقه ُمٕمرووم٤ًم، إًمٞمٙمؿ صٜمع وُمـ» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف اًمِم٤مهد

 ُمالُم٦م قمٚمٞمؽ وُم٤م ومخ٦ًم، ُم٤مئ٦م همداً  ووومٞمتف ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م اًمٞمقم اؾمت٘مرو٧م أن٧م 

 اًمرضمؾ هذا ُمـ اؾمت٘مرو٧م ؾمٜملم ُمـ سم٤مًمؽ ومام. ويمريؿ حمًـ أن٧م سمؾ إـمالىم٤ًم:
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ئٞم٦م اًم٘مٞمٛم٦م أن ُمع اًمٕمدد، سمٜمٗمس ديٜم٤مراشمف أن شمقومٞمف سمدك ديٜم٤مر، أخػ اًمٓمٞم٥م  اًمنما

 ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وأجـ اإلطم٤ًمن، وم٠مجـ ذًمؽ، ُمـ ىمري٤ٌمً  أو اًمٜمّمػ إمم هٌٓم٧م

: أيش ومٙم٤مومئقه ُمٕمرووم٤مً  إًمٞمٙمؿ صٜمع وُمـ: »إظمػم احلدي٨م وذم اًم٤ًمسم٘م٦م، إطم٤مدي٨م

 .ُم٤مدي٦م ُمٙم٤مومئ٦م

ٟمٜم٤م، ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ًمٙمثػم أىمقل أن٤م وًمذًمؽ   اهلل ضمزاهؿ: إزمَّ  حيًٜمقن طمٞمٜمام إظمقا

 أظمل ي٤م: ي٘مقًمقن ُم٤مذا سم٢مطم٤ًمن، إطم٤ًمهنؿ ُأىم٤مسمؾ أن ُأريد وم٠من٤م ُم٤مدي٤مً  إطم٤ًمٟم٤مً  ظمػماً،

 شمٙم٤مومئقه، أن شمًتٓمٞمٕمقا  مل وم٢من» سم٤مًمٕم٤مضمز، ًم٧ًم أن٤م: هلؿ أىمقل اًمدقم٤مء، ُمٜمؽ يٙمٗمٞمٜم٤م

 ش.يم٤موم٠ممتقه ىمد أن شمٕمٚمٛمقا  طمتك ًمف وم٤مدقمقا 

 ادع إىمؾ ومٕمغم سم٤مإلطم٤ًمن، اإلطم٤ًمن ُم٘م٤مسمٚم٦م شمًتٓمٞمٕمقا  ومل قمجزشمؿ، إذا: يٕمٜمل 

 .همٞمٌل أُمر ومٝمذا يم٤موم٠متف، ىمد أنؽ فمٜمؽ قمغم يٖمٚم٥م طمتك اعمحًـ، هلذا

 .إًمٞمؽ أطمًـ اًمذي هلذا شمدقمق وسم٤مؾمتٛمرار دائامً  شمٔمؾ أن يٜمٌٖمل: ُمٕمٜم٤مه٤م 

 أن٤م اًمٕم٤مضمز، ؾمالح هذا ٕن اًمدقم٤مء: إمم شمٚمج٠م ٓ أن إؾم٤مؾمٞم٦م اخلٓمقة ًمٙمـ 

 سم٤مًمًقء، اعمحًـ شم٘م٤مسمؾ أن شمريد أن٧م ومٙمٞمػ سم٤مإلطم٤ًمن، اإلطم٤ًمن شُم٘م٤مسمؾ إٟمام و أىمقل،

 هق هذا ديٜم٤مر، أخػ شمٕمٓمٞمف أن شمريد ديٜم٤مر، مخًامئ٦م اًمٞمقم ُمٗمٕمقهل٤م ديٜم٤مر أخػ أقمٓم٤مك

 .سمٕمٞمٜمف اًمٔمٚمؿ

 ُمٜمٓم٘مٝمؿ ؿمؽ سمال ه١مٓء ُيَقوِمـل، أو يدومع سمِّده ىمٌض ُمثٚمام ٓ،: ي٘مقًمقن واًمذيـ 

 وُم٘م٤مصد ُمٕم٤مين إمم يٜمٔمرون ٓ اًمذيـ اًمٔم٤مهر، أهؾ ُمذه٥م إمم يٜمتٛمل ُمـ ُمٜمٓمؼ

 اًمٚمٗمظ وراء ُم٤م أُم٤م اًمٚمٗمظ، إمم يٜمٔمرون اًمٜمٌقي٦م، إطم٤مدي٨م وسمخ٤مص٦م اًمنمقمٞم٦م، إًمٗم٤مظ

 .ذًمؽ إمم يٜمٔمرون ُم٤م اعم٘م٤مصد ُمـ

 قمٜمدهؿ ومٝمق اًمٞمدوي اًمتّمقير سملم ُيَٗمِرىمقن ًمٚمذيـ سم٤مًمٜم٦ًٌم أن٤م أىمقل يمام ومٝم١مٓء 

 إول وهذا أظمر: اًمٞمدوي اًمتّمقير وسملم ضمديد سمتٕمٌػم وُأقمؼم اًمتّمقير وسملم طمرام،

 ُم٤م هذا: ًمؽ سمٞم٘مقل إي٤مه٤م، ًمؽ يٗمٚمًٗمقا  وسمٞم٘مٕمدوا طمالل، اًمث٤مين واًمتّمقير طمرام،

 ُم٤م ًمق اًمٙم٤مُمػما، اعمُـَّمِقرة أًم٦م أو اجلٝم٤مز أظمذ ًمقُم٤م ضمدًا، قمجٞم٦ٌم ُمٙم٤مسمرة أُم٤م َصّقر،



 511   اًمديقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ه٤مًمٙم٦ًٌم يمٌس ًمقُم٤م سمٞمّمقره، ُم٤م اهلدف سمٞمّمقر يم٤من اهلدف، ٟمحق ووضمٝمٝم٤م أظمذه٤م

 .اًمّمقرة شمٓمٚمع يم٤من ُم٤م ه٤مي،

 أن صحٞمح اإلؾمالم، إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر ٓ سمِمٙمٚمٞم٤مت اعمقوقع وشمٗمٚمًٗمقا  شم٠متقا  يمٞمػ 

 اًمٕمٛمؾ هذا اًمّمقرة، يت٘مـ طمتك هن٤مرًا، ًمٞمالً  يٙمقن ويٛمٙمـ وهٙمذا، هٙمذا سمٞمٕمٛمؾ اًمذي

 يقم ُمـ أًم٦م شمٚمؽ ٕنف وٓؿمؽ: ضمدًا: خمتٍم ُمٚمخص هذاك اًمٕمٛمؾ، ذاك همػم

٦ٌَّم واعمخؽمقملم اعمٌتٙمريـ ُمـ واعمئ٤مت ًمٚمٕمنمات اجلٝمقد إول اعمخؽمع اظمؽمقمٝم٤م  ُُمٜمَْٙم

 ٟمٗمس ذم رء، سمده وٓ اًمٗمٞمٚمؿ حتٛمٞمض سمده ٓ أنف وصٚمقه٤م طمتك اجلٝم٤مز، هذا قمغم

 اًمٕمٛمؾ سملم ومرىمٜم٤م ٓ، ًمٙمـ يدوي، قمٛمؾ يمٚمف هذه هل، يمام اًمّمقرة شمٓمٚمع اًمٚمحٔم٦م

 أظمذ اًمذي اًمٞمدوي اًمٕمٛمؾ وسملم ـمقيؾ، زُمـ ُمٕملم ؿمخص ُمـ أظمذ اًمذي اًمٞمدوي

 حلٔم٦م ذم واطمد ًمِمخص اجلٝم٤مز ضمٝمزوا ًمٙمـ ضمدًا، وـمقيالً  ـمقيالً  زُمٜم٤مً  أؿمخ٤مص ُمـ

 .واطمدة

 هذه طمالل، وهذه طمرام هذه اًمّمقرة، هذه وسملم اًمّمقرة، هذه سملم ُيَٗمِرىمقن 

 وومٞمف اإلٟم٤مء ذم سم٤مل إذا أنف: ي٘مقل ُمـ سمٔم٤مهري٦م أؿمٌف سمٖمٞمْم٦م، فم٤مهري٦م ُم٘مٞمت٦م، فم٤مهري٦م

 إذا ًمٙمـ اًمرايمد، اح٤مء ذم اًمٌقل قمـ هنك احلدي٨م ٟمص ٕنف قمٜمف: اًمِم٤مرع هنك هذا ُم٤مء،

 ٕنف ضم٤مز: هذا اح٤مء، ومٞمف اًمذي اإلٟم٤مء إمم اًمٌقل هذا ُمـ اًمٌقل هذا أراق صمؿ إٟم٤مء ذم سم٤مل

 أظمذ أنف اًمٜمتٞمج٦م ًمٙمـ اًمٗم٤مرغ، اإلٟم٤مء ذم سم٤مل هق اًمرايمد، اح٤مء ذم سم٤مل أنف قمٚمٞمف صدق ُم٤م

ٌَّف اًمٗم٤مرغ، اإلٟم٤مء ُمـ اًمٌقل هذا  قمغم اًمدروب يمؾ ُم٤مًء، اعمٛمتٚمئ اإلٟم٤مء ذم وَص

 .اًمٓم٤مطمقن

 اًمرايمد اح٤مء ذم اًمٌقل قمـ هنك اعمحرُم٦م، هل إومم اًمّمقرة أن: ىم٤مل ُمـ ٟمجد 

 اح٤مء إٟم٤مء ذم اًمٗم٤مرغ، اإلٟم٤مء ذم ُم٤م أراق صمؿ اًمٗم٤مرغ اإلٟم٤مء ذم سم٤مل إذا أُم٤م ُم٤ٌمذة، يٕمٜمل

 .ضمداً  سمٖمٞمْم٦م ُم٘مٞمت٦م فم٤مهري٦م هذه ُم٤مًء، اعمٛمتٚمئ اإلٟم٤مء ذم سم٤مل ُم٤م ٕنف ًمِـَؿ؟ جيقز، هذا

 سمح٨م هق اًمذي وُمٜمٝم٤م مت٤مُم٤ًم، اًمِمٙمٚمٞم٤مت هذه ُمثؾ شمقضمد احل٤مض اًمٕمٍم ذم أن 

 ي٤م ديٜم٤مر، أخػ إي٤مه٤م سمٞمقومٞمٜمل أيمثر، أىمؾ ُمـ ؾمٜملم مخس ُمـ ديٜم٤مر أخػ أقمٓم٤مه اًم٤ًمقم٦م،



 517 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمديقن 

 اًمٕمٛمٚم٦م ُمثؾ إردين اًمديٜم٤مر يّمػم أن يٛمٙمـ ىمٞمٛم٦م، هل٤م يٕمد مل اًمٞمقم ديٜم٤مر إًمػ أظمل

 .ؾمقري٦م ًمػمة ومخًلم ُم٤مئ٦م واطمد ديٜم٤مر ٟمِمؽمي يمٜم٤م ؾمٜم٦م ىمٌؾ ُمـ يٛمٙمـ اًمًقري٦م،

 ًمػمة أخػ ؾمٜمقات قمنم ؾمٜمقات مخس ُمـ ص٤مطمٌف ُم٘مرض يم٤من اًمذي ومٝمذا 

 أن يريد أن دٟم٤مٟمػم، قمنم شم٘مري٤ٌمً  شم٤ًموي ؾمقري٦م ًمػمة إًمػ ص٤مرت ح٤م ؾمقري٦م،

 راسمٕم٦م ذم يم٤مًمِمٛمس يٕمٜمل ًمٚمحؼ، وضمحد ُمٙم٤مسمرة هذا يقُمئٍذ، اؾمتٚمٛمٝم٤م يمام يقومٞمٝم٤م

 .أدان ًمٚمذي فمٚمؿ اًمٜمٝم٤مر،

 يٛمًؽ اخلَـػِم  أن اعم٘مٚم٘مٚم٦م آىمتّم٤مدي٦م اًمٔمروف ذم وظم٤مص٦م إُمر، هذا آصم٤مر ُمـ

 أخػ أقمٓمٞمؽ أن أريد أن٤م سمٕمد، ومٞمام سمخ٤ًمرة ؾمٞمّم٤مب ٕنف ًممظمريـ: اإلطم٤ًمن قمـ

 مخًامئ٦م، إًمػ يّمػم اًمديٜم٤مر، يٜمزل أن ومام ديٜم٤مر، أخػ اًمٞمقم إًمػ هذا جيقز ديٜم٤مر،

 .هلؿ اعمحًـ وأن٤م إزّم، يًٞمئقن ٕهنؿ ًمٚمٜم٤مس: وأطمًـ أقمٓمل أن٤م سمٌٓمؾ

 ومٞمج٥م اًمٕمداًم٦م، حمض هل ضمداً  واوح٦م وُأؾمس ُم٤ٌمدئ قمغم ىم٤مئؿ إذاً  وم٤مإلؾمالم 

 حي٥م طمتك أطمديمؿ، ي١مُمـ وٓ» قمٚمٞمٜم٤م، يم٤مٟم٧م أو ًمٜم٤م يم٤مٟم٧م ؾمقاء اًمٕمداًم٦م ٟمٓمٌؼ أن

 ش.ًمٜمٗمًف حي٥م ُم٤م ٕظمٞمف

  (11:  31:  35/ 557/واًمٜمقر اهلدى)

  (11:  31:  51/ 557/واًمٜمقر اهلدى)

 (11:  11:  51/ 557/واًمٜمقر اهلدى)

 (11:  15:  53/ 557/واًمٜمقر اهلدى)

  أخرى بعؿؾي افديـ ؿضوء

 اًمٌٚمد ٟمٗمس ُمـ ؿمخّملم أنف حيّمؾ: يٕمٜمل سم٤مًمٕمٛمالت! ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اًمديـ :ُمداظمٚم٦م

 إذا اًمديـ ومرد هذا، اًمِمخص إمم هذا اًمِمخص ُمـ ديـ وحيّمؾ آظمر سمٚمد إمم يٖم٤مدر

 قمٛمٚمٞم٦م طمّمؾ وإذا سمٚمدهؿ؟ سمٜم٘مد أو ومٞمف شمدايٜمقا  اًمذي اًمٌٚمد سمٜم٘مد يٙمقن ًمٌٚمدهؿ قم٤مدوا

 .اًمًٕمر ذم اظمتالف طمّمؾ إذا شم٘مدير



 518   اًمديقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اعمقوقع ذم اًمٕمٚم٦م ىمٞمٛم٦م، ًمف ًمٞمس ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اًمٌٚمد اظمتالف هق :اًمِمٞمخ

 اؾمت٘مرض ُمثالً  أردين ؿمخص وم٢مذا اؾمت٘مراره٤م؟ قمدم أو اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م ىمٞمٛم٦م اؾمت٘مرار

 سمٕمٞمٜمٝم٤م هل إي٤مه٤م ومٞمقومٞمف اًم٘مٞمٛم٦م سمٜمٗمس اعمًت٘مرو٦م اًمٕمٛمٚم٦م وسم٘مٞم٧م اًمٕمٙمس أو يمقيتل ُمـ

 اًمٕمٛمٚم٦م إذا: اعمقوقع ذم احل٤ًمؾم٦م اًمٜم٘مٓم٦م ًمٙمـ يِم٤مء، يمام ومٞمٝم٤م يتٍمف ص٤مطمٌٝم٤م صمؿ

 إمم يٜمٔمر إٟمام اًمٌٚمد إمم ٜمٔمريُ  ٓ ومٝمٜم٤م ىمٞمٛمتٝم٤م، هٌٓم٧م اعمًت٘مرض اؾمت٘مروٝم٤م اًمتل هذه

 ىم٤مل يمام ٕنف ًمٚمدائـ: اهلٌقط ٟم٦ًٌم يٕمقض أن ًمٚمٛمديـ سمد ومال هٌٓم٧م وم٢مذا اهلٌقط،

٤منِ  ضَمَزاءُ  َهْؾ ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ُمـ شمٕمٚمٛمقن ومٞمام شمٕم٤ممم ًَ َّٓ  اإِلطْم ٤منُ  إِ ًَ ﴾ اإِلطْم

ه ٓ هذا يمٜم٤م وإن مت٤مُم٤مً  اًمٕمٙمس قمغم ي٘م٤مسمٚمف هذا وًمٙمـ[ 11:اًمرمحـ]  اًمزُم٤من هذا ذم ٟمرا

 ًمٙمـ ديٜم٤مراً  قمنميـ اؾمت٘مرض اًمٜم٤مس ُمـ زيد: يٕمٜمل ىمٞمٛمتٝم٤م، ارشمٗمٕم٧م قمٛمٚم٦م أن

 سم٤معم٘م٤مسمؾ أجْم٤مً  اًمٜم٘مص شم٘مدير روي ومٙمام وقمنميـ، مخ٦ًم ُمثالً  أصٌح٧م ديٜم٤مر اًمٕمنميـ

 َوٓ شَمْٔمٚمُِٛمقنَ  ٓ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ُمـ أؾم٤مس قمغم اًمزي٤مدة شم٘مدير يٜمٌٖمل هٜم٤م

 [.579:اًمٌ٘مرة﴾ ]شُمْٔمَٚمُٛمقنَ 

 .اجلقاب هق هذا

  (11:  13: 55/   798/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افؼقؿي شداد وؿً ظـد افعؿؾي شعر اختؾػ إذا

 ُمـ أؿمؽمي ؿمٞمخٜم٤م وأطمٞم٤مٟم٤مً  ،ؾم٤مئؼ أؿمتٖمؾ ،اًمٕمراق ظمط قمغم أقمٛمؾ أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 طم٤مضم٦م أو ُمالسمس أؿمؽمي ومٛمثالً  ٟم٘مقد، ُمٕمل يٙمقن وٓ ،اًمٕمراق ُمـ أهمراض هٜم٤مك

 ذم أؾم٤مس قمغم سمْم٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ أؿمؽمي هٜم٤مك أصدىم٤مء وزم ،ٟم٘مقد ُمثالً  أمحؾ ٓ ُمٕمٞمٜم٦م

 اًمٕمراق ؾمٕمر يٙمقن اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرة أرضمع ح٤م ومِمٞمخٜم٤م ُم٤مل، أقمٓمٞمٝمؿ اًم٘م٤مدُم٦م اًمًٗمرة

 سمتًٕم٦م، يٙمقن يٛمٙمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرة أرضمع ح٤م سمٕمنمة ُمثالً  اعمرة هذه يٕمٜمل اظمتٚمػ،

 ؟احل٤مًم٦م هلذه سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقوع إيش ومِمٞمخٜم٤م

 قمٚمٞمٝم٤م ٕن اًمٕمراق: ذم اعمقضمقدة اًمٌْم٤مقم٦م ُمـ شمِمؽمي أٓ ٟمٜمّمحؽ :أوًٓ  :اًمِمٞمخ

 .قمٚمٞمٝم٤م صدام هجٛم٦م طملم اًمٙمقي٧م ُمـ اعمنوىم٦م اًمٌْم٤مقم٦م ُمـ أهن٤م ؿمٌٝم٦م



 519 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمديقن 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .أوًٓ  هذا :اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخ ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 حمٚمٞم٦م سمْم٤مقم٦م أهن٤م فمٜمؽ قمغم وهمٚم٥م ،سمْم٤مقم٦م اؿمؽمي٧م طملم :وصم٤مٟمٞم٤مً  :اًمِمٞمخ

 يم٤من وم٢من اًمقوم٤مء وىم٧م ضم٤مء إذا صمؿ سم٤مًمديـ، شمِمؽمي أن ُم٤مٟمع ومال ُمنوىم٦م، وًمٞم٧ًم

 .شمٜم٤مىمِمف وٓ وم٤مدومٕمف اًم٤ٌمئع ص٤مًمح ُمـ اًمٕمراىمل اًمديٜم٤مر ىمٞمٛم٦م اظمتالف

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ص٤محلف ُمـ ًمٞمس يٕمٜمل يم٤من وإن :اًمِمٞمخ

 .أن٤م ص٤محلل ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٗمرق ًمف وم٤مدومع :اًمِمٞمخ

 ؟اًمٗمرق ًمف أدومع :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخ ي٤م واهلل :ُمداظمٚم٦م

 ؟ه٤مه هذه يٛمٙمـ قمجٌتؽ ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .أقمجٌتٜمل ُم٤م اًم٘مّمد ًمٞمس ،قمٗمقاً  :ُمداظمٚم٦م

 ؟وصٛم٧م وىمٗم٧م وح٤مذا :اًمِمٞمخ

 .طم٘مٞم٘م٦مً  يم٥مًمٚمرُّ  ومٞمف همرىم٤مٟملم أطمٞم٤مٟم٤مً  ُمقوقع هذا :ُمداظمٚم٦م

 ؟يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .اعمقوقع هذا :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ



 571   اًمديقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ..ذًمؽ يم٥م،ًمٚمرُّ  ومٞمف همرىم٤مٟملم :ُمداظمٚم٦م

 .سمٜمٗمًؽ شمٜمجق أن شمريد أن٧م وًمذًمؽ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 أضمؾ ُمـ اًمٓمري٘م٦م هبذه طم٤مًمؽ صختٚمِ  أن سمد ٓ ،اًمٖمرق هذا همرىم٤من دام ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .ذُمتؽ شمؼمئ

 .احلرام ُمـ احل٤مًم٦م هذه ذم ٟم٘مع ٟمحـ هؾ ،ؿمٞمخ ي٤م يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

قا  َوٓ﴿ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىمقل خت٤مًمػ ٕنؽ ٟمٕمؿ: :اًمِمٞمخ ًُ ٌَْخ  َأؿْمٞم٤َمَءُهؿْ  اًمٜم٤َّمَس  شَم

ـَ  إَْرضِ  ذِم  شَمْٕمَثْقا  َوٓ ِدي ًِ  .[85:هقد﴾ ]ُُمْٗم

 .ٟمٗمز ذم طم٤مك اًمذي هق إُمر هذا احل٘مٞم٘م٦م ذم ؿمٞمخ ي٤م واهلل ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

  (11:  31:  75/ 115/واًمٜمقر اهلدى)

  (11:  78:  55/ 115/واًمٜمقر اهلدى)

 مـف تطقًظو ادديـ أخذه مو ظذ وافزيودة افؼضوء حسـ

 اًمديـ؟ قمغم زي٤مدة اًمدائـ يٕمٓمل أن اعمٕمن همػم اعمديـ قمغم هؾ: ؾم١مال

 وديٜم٤مر؟ أخػ يرد أن قمٚمٞمف هؾ أخػ، ُمثالً  اؾمتدان هق: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 ..ُم٤مـمؾ هق :ُمداظمٚم٦م

 .واطمد ؾم١مال أم ؾم١ماًملم ص٤مر هٜم٤م: يٕمٜمل ُم٤مـمؾ، :اًمِمٞمخ

 اًمديـ؟ ُمع ؿمٞمًئ٤م َيُرد أن اعمامـمؾ، اعمٕمن همػم اعمديـ قمغم هؾ :ُمداظمٚم٦م

 اعمامـمٚم٦م؟ ُم٘م٤مسمؾ إذاً  شم٘مّمد يم٠منؽ :اًمِمٞمخ

 .اًمقضمقب قمغم شمدل قمٚمٞمف يمٚمٛم٦م ٕنش قمٚمٞمف» يمٚمٛم٦م ٓطمٔمٜم٤م إذا ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م



 577 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمديقن 

 وهذا ُمٜمف، أظمذ مم٤م أيمثر ًمف اًمدائـ يقذم أن ًمف ًمٙمـ رسم٤م، هذا سمؾ ٓ، أنف: واجلقاب 

 .إظمالق ُمٙم٤مرم ُمـ

 أقمٓمٞمتؽ إضمؾ، ذم وومَّٞمتؽ وأن٤م أضمؾ، إمم أخٗم٤مً  ُمٜمؽ اؾمتدٟم٧م أن٤م إذا: سمٛمٕمٜمك 

 ٕن ٟمٗمس، سمٓمٞم٥م إًمٞمؽ أىمدُمٝم٤م أن زم وومْمٞمٚم٦م اح٤مئ٦م شم٠مظمذ أن ًمؽ طمالل وُم٤مئ٦م، أخػ

 ظمػميمؿ ظمػميمؿ: »اعمٜم٤مؾم٦ٌم شمٚمؽ ذم وىم٤مل اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمٚمف اًمذي سمٛمٕمٜمك هذا

 ضم٤مء[ اًمقوم٤مء وىم٧م ضم٤مء وح٤م مجال، أقمرايب ُمـ ط اًمٜمٌل اؾمتدان ح٤م وذًمؽش ]ىمْم٤مء

 اقمٓمقه: »اح٤مل سمٞم٧م ذم اعمقيمؾ ُمـ طمقًمف عمـ اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل ُم٘م٤مسمٚمف، مج٤مًٓ  يٓمٚم٥م

 أقمٓمقه،»: ىم٤مل رسم٤مقمٞم٤ًم، إٓ ٟمجد مل! اهلل رؾمقل ي٤م: وىم٤مًمقا  إًمٞمف ومرضمٕمقا  ذهٌقا ش مجالً 

 ُم٤م وومَّـك اًمذي ًمٚمٛمديـ سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا ،شىمْم٤مء ظمػميمؿ وأن٤م ىمْم٤مء، ظمػميمؿ ظمػميمؿ وم٢من

 .ًمف اعمٕملم اًمقىم٧م ذم قمٚمٞمف

 ذم يزيده أن وأومم سمف وم٠مومم اعمامـمٚم٦م، سم٥ًٌم سم٤مًمدائـ وأض ُم٤مـمؾ يم٤من إذا ًمٙمـ

 .اًمقوم٤مء

 اًمذي هذا وسملم اًمرسم٤م سملم واًمٗمرق رسم٤م، طمٞمٜمئذٍ  يّمػم هذا ٓ، قمٚمٞمف،: ٟم٘مقل ٓ ًمٙمـ 

ش ىمْم٤مء ظمػميمؿ وأن٤م ىمْم٤مء، ظمػميمؿ ظمػميمؿ: »سم٘مقًمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل إًمٞمف أؿم٤مر

 سمنمط أخٗم٤ًم، ُمٜمٙمؿ ُمًت٘مرض أن٤م: -اهلل ؾمٛمح ٓ- يٕمٜمل ُمنموـم٤ًم، يٙمقن اًمرسم٤م أن هق

 وإذا أخػ، ُمٜمؽ ُمًت٘مرض أن٤م ًمٙمـ اًمرسم٤م، قملم هق ومٝمذا وُم٤مئ٦م، أخػ ًمؽ ُأَووِمـل أن

 ُمـ هذا ٟمٗمز، هب٤م راوٞم٦مً  اًمزي٤مدة أقمٓمٞمؽ وأن٤م زي٤مدة، ذم شمٓمٛمع ُم٤م أن٧م أخػ أقمٓمٞمتؽ

 .إظمالق ُمٙم٤مرم

  (:.. 31:  53/ 55/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ؿقؿتفو كزفً افسداد مقظد ظـد ثؿ ظؿؾي آخر مـ اشتدان

 ٟمزًم٧م اًمًداد ُمققمد وقمٜمد ؾمقري٦م، ًمػمة ُم٤مئ٦م آظمر ُمـ اؾمتدان رضمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ذقم٤ًم؟ سمًداده اعمٚمزم هق ومام ىمٞمٛمتٝم٤م،



 575   اًمديقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 سم٤مًمٜم٦ًٌم يّمح ٓ ٕنف واعمديـ: اًمدائـ سملم اًمؽمايض ُمـ إىمؾ قمغم سمد ٓ :اًمِمٞمخ

 أن اًمقضمقه ُمـ سمقضمف يّمح ٓ آضمتامقمٞم٦م، اًمٕمداًم٦م أىمقل وٓ اإلؾمالُمٞم٦م، ًمٚمٕمداًم٦م

 .وأىمؾ واطمداً  اح٤مئ٦م أصٌح٧م وىمد ُم٤مئ٦م، اح٤مئ٦م اعمًت٘مرض ُيَقوِمـل

 ىمرو٤مً  اؾمتٚمٛمٝم٤م يقم ديٜم٤مر اح٤مئ٦م ىمٞمٛم٦م ي٤ًموي ُم٤م ي١مدي أن ومٕمٚمٞمف اًمٕمدل أراد وم٢مذا 

 .طمًٜم٤مً 

 .ٟمزًم٧م ًمػمة رسمع ص٤مرت، اًمِٚمـػمة أرسم٤مع صمالصم٦م يٕمٜمل همػم ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مًمؽمايض :ُمداظمٚم٦م

 ٟمزل؟ اًمٚمػمة رسمع ؿمٚمقن :اًمِمٞمخ

 .ىمٚمٞمؾ هٌقط يٕمٜمل ًمػمة، وؾمٌٕملم مخ٦ًم ص٤مرت ًمػمة اح٤مئ٦م يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٚمػمة ُمـ أىمؾ ص٤مرت اًمًقري٦م اًمٚمػمة هال اهلٌقط، طم٥ًم قمغم :اًمِمٞمخ

 .ص٤مرت ًمػمة وؾمٌٕملم مخ٦ًم ىمٚمٞمؾ، اهلٌقط إذا إٟمف أىمقل :ُمداظمٚم٦م

ً، هٌقـم٤مً  دام ُم٤م :اًمِمٞمخ  فم٤مهر، هٌقـًم٤م اهلٌقط يم٤من إذا ؾمٛمٕمتؿ، ُم٤م وم٤محلٙمؿ فم٤مهرا

 هذه إمم شمرُمل أخ٧ًم سمحًٌف، رء ويمؾ ُم٤مر اًمٙمالم اعمٚمٞمؿ، قمغم حم٤مؾم٦ٌم ًمٞمس

 .ٟمٕمؿ. هق هذا اًمٜم٘مٓم٦م؟

 ...قمغم وإٓ اًمِمٝمر قمغم ُم٤مذا؟ قمغم اعم٘مٞم٤مس :ُمداظمٚم٦م

 هب٤م شم٠مظمذ ُمثالً  يمٜم٧م ؾمقري، ًمػمة ُم٤مئ٦م: ُمثالً  يٕمٜمل ًمٚمٕمٛمٚم٦م، اًمٗمٕم٤مًم٦م اًم٘مٞمٛم٦م :اًمِمٞمخ

 .ؾمٛمٜم٦م شمٜمٙم٦م شم٠مظمذ طمتك ُمئ٤مت سمدك أن ؾمٛمٜم٦م، شمٜمٙم٦م

 أن أمتٙمـ يمٜم٧م ؾمقري٦م، ًمػمة ُم٤مئ٦م ُمٜمؽ اؾمت٘مرو٧م أن٤م يقم أن اومؽموٜم٤م وم٢مذا 

 أن٧م ٓزم إي٤مه٤م ؾم٠مقمٓمٞمؽ اًمتل اًمقوم٤مء وم٤ًمقم٦م سمٚمدي٦م، ؾمٛمٜم٦م شمٜمٙم٦م اح٤مئ٦م هبذه أؿمؽمي

ء ُمـ شمتٛمٙمـ  .اًمًٛمٜم٦م شمٜمٙم٦م ذا

 هبذا اعمديـ إىمٜم٤مع اًمًٝمؾ ُمـ ًمٞمس أنف احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م أؿمٕمر هذا، أىمقل طملم وأن٤م 

 .اًمّمقري اًمٗمرق
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 اح٤مئ٦م، قمـ ىمٚمٞمالً  يرومع واطمد: يٕمٜمل اًمؽمايض، ُمـ سمد ٓ ضمقايب يم٤من ًمذًمؽ 

، يؽماوقا  طمتك وهٙمذا يٜمزل، وأظمر  ُم٤مئ٦م، قمغم إٓ أتٕمرف ٓ أن٤م واهلل أُم٤م ويتّم٤مومقا

 .ُم٤مئ٦م هذه ُم٤مئ٦م، ُمٜمؽ أظمذت أن٤م

 اح٤مرك ذم وىمع يمام اًمٕمٛمٚم٦م، هذه سم٤معمرة شمتٕمٓمؾ زُمـ ي٠ميت ىمد: ٟم٘مقل ٟمحـ وًمذًمؽ 

 .وشَمَٕمٓمَّٚم٧م اًمٙم٤ٌمر اًمتج٤مر قمٜمد اح٤مريم٤مت ُماليلم ومتٙمدؾم٧م اًمٕم٤معمٞم٦م، احلرب ذم إح٤مين

 وؾَمٚمَّؿ أتك ىمٞمٛمتف، راطم٧م ح٤م أخامين، ُم٤مرك أخػ إٟم٤ًمن ُمـ آظمذ يم٤من واطمد وم٢مذا 

 رء؟ قمٜمدك ه٤مت. طم٘مف ووم٤مه ُم٤م ٕنف ؿمؽ: سمال فمٚمٛمف هذا أخامين، ُم٤مرك أخػ ًمف

 .يمامن اًمٕمٛمٚم٦م همٚم٧م وإذا :ُمداظمٚم٦م

 .يمامن :اًمِمٞمخ

 سمٞمؽماوق؟ يمامن :ُمداظمٚم٦م

 .ُمٕمٚمقم :اًمِمٞمخ

 اًمٜم٘مد؟ يمٛمٞم٦م قمغم وًمٞمس اًم٘مٞمٛم٦م قمغم إصؾ قمٗمقاً، ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

  يٕمٓمٞمف؟ ُم٤مذا يمٚمٝم٤م، اًمٕمٛمٚم٦م شمٕمٓمٚم٧م إذا آٟمٗم٤ًم، اجلقاب أظمذت ىمد :اًمِمٞمخ

 اعمديـ؟ يدومع ُم٤مذا اًمٕمٛمٚم٦م شمٕمٓمٚم٧م إذا اًمٜم٘مٓم٦م، هذه ذم أن دقمٜم٤م

 .ـمٌٕم٤مً  ىمٞمٛم٦م :ُمداظمٚم٦م

 ىمٞمٛم٦م؟ إيش :اًمِمٞمخ

 سم٤مًم٘مٞمٛم٦م، ُمديـ ئمؾ ًمٙمـ رء، يدومع ٓ أنف اًمّمحٞمح ىمّمدي، ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 يمذًمؽ؟ أخٞمس

 يدومٕمف اًمذي ُم٤م ؾم١مازم؟ قمـ أضم٥م ُمٕمل، ٟمٗمًؽ وأرح أرطمٜمل أن٧م :اًمِمٞمخ

 .اعمديـ

 .رء ٓ :ُمداظمٚم٦م



 575   اًمديقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ذُمتف؟ سمرئ٧م يٕمٜمل رء؟ ٓ يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل يدومٕمف رء أيَّ  يقضمد ٓ ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 .اعمٌٚمغ يٕم٤مدل ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 سم٘مٞمٛم٦م شم٘مّمد ُم٤مذا اًمٕمٛمٚم٦م، ىمٞمٛم٦م ًمٚمٕمٛمٚم٦م، سم٤مًمٜم٦ًٌم شم٘م٤مل أظمل اًم٘مٞمٛم٦م :اًمِمٞمخ

 اًمٕمٛمٚم٦م؟

ئٞم٦م اًم٘مٞمٛم٦م :ُمداظمٚم٦م  .اًمقىم٧م ذًمؽ ذم اًمنما

ئٞم٦م، اًم٘مٞمٛم٦م ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ  ُم٤م يمٚمف، اًمٙمالم هذا ومٌٕمد آٟمٗم٤ًم، ومٞمف شمٙمٚمٛمٜم٤م وهذا اًمنما

 ًمٚم١ًمال؟ دومٕمؽ

ئٞم٦م، اًم٘مٞمٛم٦م اًم١ًمال هذا قمغم اجلقاب ذم إصؾ: ًمؽ سم٘مقل :ُمداظمٚم٦م  ًمٞمس اًمنما

 .ًمػمة سمامئ٦م ًمػمة اح٤مئ٦م أو ديٜم٤مر سمامئ٦م ديٜم٤مر اح٤مئ٦م إصؾ

 .اًمٕمٛمٚم٦م ىمٞمٛم٦م شمٜمزل طمٞمٜمام :اًمِمٞمخ

ح٧م، اعم٠ًمخ٦م ُرسمَّام ُمث٤مًٓ، أضب :ُمداظمٚم٦م  أخػ آظمر ُمـ أظمذ رضمؾ ًمٙمـ شَمَقوَّ

 .ؾمقري٦م ًمػمة

 اًمًداد ُمققمد طم٤من ح٤م أردين، ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م أظمذه٤م قمٜمد شم٤ًموي يم٤مٟم٧م إًمػ هذه 

 .أردين ديٜم٤مر مخًلم شم٤ًموي يم٤مٟم٧م

 .ُم٤مئ٦م ًمف يدومع :اًمِمٞمخ

 .أردين ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ًمف يدومع :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 .ٓ: ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م سمروف اًمؽمايض، ُمـ ي٘م٤مل أٓ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمؽمايض ُمـ سمد ٓ رء يمؾ :اًمِمٞمخ
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 سمٞمٜمل وطمّمٚم٧م سمٞمتؽ ذم ُمرة ؾم٠مختؽ أن٤م أىمقًمف، أن أريد يمٜم٧م اًمذي هذا :ُمداظمٚم٦م

 إول سم٤مًمؽمايض،: زم وم٘مٚم٧م اعمٍمي، واجلٜمٞم٦م إردين اًمديٜم٤مر قمغم ُمٍمي، أخ وسملم

 .قمٚمٞمف اًمذي ُمـ يرومع واًمث٤مين طم٘مف ُمـ يٜمزل

 .ُمٗمٝمقم اًم٘مّمد :اًمِمٞمخ

  (11:  17: 77/   715/  واًمٜمقر اهلدى)

 واجى؟ افؼرض ظذ اإلصفود هؾ

 - دقم٤مءهؿ اهلل يًتجٞم٥م ٓ صمالصم٦م: »احلدي٨م ذم ط اًمرؾمقل ىمقل :ُمداظمٚم٦م

ًٓ  أىمرض رضماًل  – ُمٜمٝمؿ وذيمر  اًمقضمقب؟ قمغم احلدي٨م يدل هؾش قمٚمٞمف يِمٝمد ومٚمؿ ُم٤م

 اهلل؟ طمٗمٔمٙمؿ اًمّم٤مرف ومام ٓ يم٤من وإن

 هذه يمؾ ذم اًمقاىمع قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م ظمالف قمغم حيٛمؾ اقمت٘م٤مدي ذم احلدي٨م :اًمِمٞمخ

 وضمقب قمدم قمغم يدل اًمذي اًمقاىمع هذا سمٕمده، وُم٤م إول اًم٘مرن ُمـ سمدًءا اًم٘مرون

 وم٘مط احل٤مًم٦م هذه ومٗمل ووم٤مئف طمًـ ُمـ ؿمؽ ذم رضمؾ قمغم احلدي٨م ومٞمحٛمؾ اإلؿمٝم٤مد،

 هذا ٕن اإلـمالق: قمغم وًمٞمس اإلؿمٝم٤مد ُمـ سمد ٓ أنف احلدي٨م ذم اًمقضمقب حيٛمؾ

 هذا أضمؾ ُمـ سمٕمده، قمام ومْماًل  إول اًمزُمـ ذم اعمًٚمٛملم قمٛمؾ قمٚمٞمف جيري مل اإلـمالق

ئف سمٌٕمض اًمٕمٛمؾ جيري مل قم٤مم أو ُمٓمٚمؼ ٟمص يمؾ أن: أىمقل أن٤م  أنف قمغم يدل ومذًمؽ أضمزا

 وهق اًمنمقمٞم٦م ُمـ ٟمقع ٟمٗمل أو ُمٓمٚمً٘م٤م، اًمنمقمٞم٦م ٟمٗمل ؾمقاء سمف، اًمٕمٛمؾ ُمنموقًم٤م ًمٞمس

 اًمٕمٛمؾ ـمرد إذا ومٞمام وُمِمً٘م٦م حترجًي٤م هٜم٤مك أن سم٤مطم٨م ومٞمف يِمؽ ٓ ومٛمام اًمقضمقب، هٜم٤م يمام

 وم٢مٟمام آٟمًٗم٤م، ذيمرٟم٤م يمام ُمٕمٝمقًدا يٙمـ مل هذا ُمثؾ وم٢من وُمديـ دائـ يمؾ ُمع احلدي٨م هبذا

 ُمٗمًدة إمم اًم٘مرض يٜم٘مٚم٥م أن خيِمك رضمٚملم سملم ىمرض قمغم احلدي٨م طمٞمٜمذاك حيٛمؾ

 أن ُمـ ًمف سمد ٓ اًمدائـ هذا طم٘مف ًمٞمْمٌط ومٝمٜم٤م واعمديـ اًمدائـ سملم ُمِم٤ميمؾ وإي٘م٤مع

 أن إمم سمح٤مضم٦م هٜم٤مك ومٚمٞمس ووم٤مئف وسمحًـ سم٠مظمٞمف واصمً٘م٤م ُمٜمٝمؿ يمؾ يم٤من إذا وإٓ يِمٝمد،

 .يِمٝمد

 هبذه اؾمتحْم٤مر يٛمٙمـ يمثػمة ذًمؽ وضمقب سمٕمدم شمِمٕمرٟم٤م اًمتل وإطم٤مدي٨م
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 اًم٘مْم٤مء وىم٧م ضم٤مء ومٚمام مجاًل  ط اًمٜمٌل ُمٜمف اؾمتدان اًمذي إقمرايب ذًمؽ ىمّم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم

 ُمثؾ اجلٛمؾ اعمًٚمٛملم أُمقال سمٞم٧م ذم يقضمد ٓ سم٠منف أصح٤مسمف سمٕمض وم٠مضم٤مب طم٘مف، ـمٚم٥م

 مجٚمف ُمـ أؾمـ مجاًل  يٕمٓمقه سم٠من ط وم٠مُمره ط ًمٚمٜمٌل أىمروف يم٤من اًمذي اجلٛمؾ

 احلدي٨م هذا ذم ٓ يذيمر مل ُّيقدي، قمٜمد ُمرهقٟم٦م ودرقمف ط اًمٜمٌل[ ويمذًمؽ] اًم٤ًمسمؼ

 ًمٞمس اًمثالصم٦م طمدي٨م ذم اعمذيمقر احلٙمؿ أن ذًمؽ ومدل اإلؿمٝم٤مد أو اًمٙمت٤مسم٦م ذاك ذم وٓ

 إطم٤مدي٨م يمؾ شمٗمن أن جي٥م هذا وقمغم وشم٤مرة، شم٤مرة وإٟمام ووضمقسمف، إـمالىمف قمغم

 .سمٕمده ُمـ أصح٤مسمف صمؿ طمٞم٤مشمف ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ـمٌ٘مف ُم٤م قمغم اًم٘مقًمٞم٦م

 (11:51:79/أ39: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 شوؾر وافدائـ ظؾقف افذي افديـ يقف مل رجؾ

 إذا ؾم٤محمٜمل: ًمف ىمٚم٧م وًم٘مد أىمٛمِم٦م، سم٤مئع ُمـ ىمامؿًم٤م اؿمؽمي٧م ًم٘مد: ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 أو ُم٤مل قمٜمدي ُم٤م: ًمٚم٤ٌمئع ىم٤مل يم٠منف آظمره، وٓ دٟمٞم٤م ٓ أؾم٤محمؽ ٓ: زم وىم٤مل ؾم٤مومرت،

 ..ؾم٤مومرت إذا آشمؽ مل إذا ؾم٤محمٜمل رء

 اًم١ًمال؟ هق ُم٤م أؾم٤محمؽ، ٓ: ًمف وىم٤مل ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 .اًم٤ٌمىمل دومع وُم٤م وؾم٤مومر اًم٘مامش أظمذ: ي٘مقل هق :ُمداظمٚم٦م

 ص٤مطمٌف، إمم احلؼ يقصؾ سم٠من ممٙمٜم٦م وؾمٞمٚم٦م يمؾ ويٕمٛمؾ يدومع أن جي٥م :اًمِمٞمخ

 ُم٤م يقًُم٤م[ ًم٘م٤مءه] اؾمتٓم٤مع وم٢مذا ومٚمٞمتّمدق، يًتٓمٞمع أو يٕمرف ٓ سم٠منف ادقمك[ وم٢من]

 .ًمّم٤مطمٌف احلؼ ويٕمٓمل ًمف شمٙمقن وم٤مًمّمدىم٦م

 اخل٤مرج ؾم٤مومر هذا :ُمداظمٚم٦م

 ؾم٤مومر؟ اًم٘مامش ص٤مطم٥م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ًمف سم٘مل ُم٤م إًمٞمف ي١مدي أن يًتٓمٞمع أظمل ي٤م اجلقاب ٟمٗمًف، اجلقاب هق هذا :اًمِمٞمخ

: أي ص٤مطمٌف، احلؼ يقصؾ أن قمٚمٞمف ومقاضم٥م يًتٓمٞمع يم٤من إن: اجلقاب ؾمٌؼ ذُمتف، ذم



 577 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمديقن 

 هذه أن سمٜمٞم٦م قمٚمٞمف اًم٘مامش ًمّم٤مطم٥م سمام ومٚمٞمتّمدق يًتٓمع مل وم٢من اًم٘مامش، سم٤مئع إمم

 .إًمٞمف اًمّمدىم٦م وشمٕمقد احلؼ أقمٓم٤مه ُم٤م يقًُم٤م سمف اًمت٘مك وم٢من اًم٘مامش، ص٤مطم٥م قمـ اًمّمدىم٦م

 (11:53:59/ (5) راسمغ ومت٤موى)

 دائؿ اكخػوض هبو حيصؾ بعؿؾي اددايـي

 هق ومام اعمحٚمٞم٦م، اًمٕمٛمٚم٦م ذم دائؿ اٟمخٗم٤مو٤مً  هٜم٤مك يٙمقن اًمٌٚمدان سمٕمض ذم :اًم٤ًمئؾ

 هب٤م؟ اعمدايٜم٦م ذم احلؾ

ه اًمذي :اًمِمٞمخ  اعمديـ أن -احل٤مض اًمٕمٍم ذم اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم ي٘مع وهذا – ٟمرا

 طمتك أطمديمؿ ي١مُمـ ٓ» ط اًمٜمٌل ىمقل يتذيمر وأن اًمدائـ، ُمٙم٤من ٟمٗمًف يْمع أن جي٥م

 ش.ًمٜمٗمًف حي٥م ُم٤م ٕظمٞمف ُيـح٥م

 اًمديٜم٤مر أن ضمٞمداً  أذيمر ؾمٜملم، قمنم ُمـ أيمثر ىمٌؾ اًمٌٚمد هذا ضمئ٧م طمٞمٜمام ُمثالً  

 مت٤مُم٤ًم، اًمٜمّمػ قمغم أن ؾمٕمقدي، ري٤مٓت 77 أو ري٤مٓت 71 ي٤ًموي يم٤من إردين

 ُمش أردين همػم أو أردين ؿمخص ُمـ ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م اؾمت٘مرض ُم٤م ؿمخّم٤مً  أن ومروٜم٤م وم٢مذا

 قمنم ي٤ًموي يم٤مُمالً  ُمٗمٕمقًٓ  اًمديٜم٤مر ُمٗمٕمقل يم٤من يقم ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م اؾمت٘مرض ُمٝمؿ،

 اعمديـ هلذا جيقز ومال إردٟمٞم٦م، اًمدٟم٤مٟمػم واٟمخٗمْم٧م اًمًٜملم دارت صمؿ ُمثاًل، ري٤مٓت

 ديٜم٤مر اح٤مئ٦م ىمٞمٛم٦م ي٤ًموي ُم٤م يقومٞمف وإٟمام ُم٤مئ٦م، هذه ُم٤مئ٦م ُمٜمؽ اؾمت٘مرو٧م أن٤م ي٘مقل أن

 ىمْم٤مء، أطمًٜمٙمؿ ظمػميمؿ» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمٕم٤مين ُمـ ؿمؽ مم٤م وهذا يقُمئٍذ،

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أوش ىمْم٤مء أطمًٜمٙمؿ وأن٤م

 ديٜمف، إًمٞمف ُيَ٘مِدم طمٞمٜمام دائٜمف يٙمرم أن اعمديـ ًمٚمٛمًٚمؿ يٗمتح وأُمث٤مًمف احلدي٨م وهذا 

 ُمع ط اًمرؾمقل ؾمٜم٦م هل سمؾ سمًٌٞمؾ، اًمرسم٤م ُمـ ًمٞمس هذا ٕن اًمقوم٤مء: ذم يزيده سم٠من

 قمٜمد ُمٕمٚمقم هق يمام ذًمؽ، ىمٌؾ وًمٞمس اًمقوم٤مء قمٜمد شُمنمع اًمقوم٤مء ذم اًمزي٤مدة أن ُمالطمٔم٦م

 .اًمٕم٤مرض اًم١ًمال ُمـ ؾم٠مخ٧م قمام ضمقايب هذا اًمٕمٚمامء
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 صم٤مسمت٦م، أظمرى سمٕمٛمٚم٦م أو ُمثالً  سم٤مًمذه٥م اًمٕمٛمٚم٦م شمٚمؽ ؿمٞمخ ي٤م ىمدرت ًمق :اًم٤ًمئؾ

ِٚمؿ أن قمغم اًمّديـ ويم٤من ًَ  ؾَمٚمَّؿ إٟمام أنف ُمع اًمث٤مسمت٦م، اًمٕمٛمٚم٦م ُمـ ويمذا يمذا ًمٚمدائـ اعمديـ ُي

 اًمّديـ؟ قمٜمد ُمثالً  اًمنمط هذا ووع ومٚمق اعمحٚمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م شمٚمؽ ًمف

 سم٤مًمذه٥م سم٤مًمقوم٤مء اؿمؽمط ومٚمق صم٤مسمت٦م، ورىمٞم٦م قمٛمٚم٦م هٜم٤مك أن أقمت٘مد ٓ أن٤م :اًمِمٞمخ

 .ًمٚمٛمًت٘مٌؾ أوٛمـ هذا ومٞمٙمقن

  (17:  15: 55/   797/  واًمٜمقر اهلدى)

 ظقـل بقء افـؼدي افّديـ تسديد حؽؿ

 سمْم٤مقم٦م يٕمٓمٞمف أنف يًتٓمٞمع هؾ سمامل، ًمِمخص ُمديقن اإلٟم٤ًمن يم٤من إذا :ُمداظمٚم٦م

 ؿمٞمًئ٤م؟ أو ـمٕم٤مم أو ُمالسمس

ء؟ قمٚمٞمف شمٗمرض أن أن٧م شمريد أم يِمؽمي أن يريد هق يٕمٜمل :اًمِمٞمخ  يم٤من وم٢من اًمنما

 .ومال وإٓ ضم٤مز إول إُمر

 .اًمديـ رد يًتٓمٞمع ٓ يم٤من إذا يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .ومال وإٓ ومٞمجقز يِمؽمي أن يريد اًمدائـ يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 (11:  71:  57/ 115/واًمٜمقر اهلدى) 

 افغقبي مـ فقس افديـ شداد ظذ افؼودر ادامضؾ بودديـ افتشفر

 هبذا ـم٤مًمٌف وح٤م اًمقوم٤مء، وىم٧م وطَمّؾ  آظمر، قمغم وديـ طمؼ إلٟم٤ًمن يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 ص٤مطم٥م ومٕمغم آقمتذار، هذا ذم ص٤مدىم٤مً  يم٤من وم٢مذا ُمٞمًقر، همػم ُمٕمًقر سم٠منف اقمتذر احلؼ

ٌَؾ أن احلؼ  .ُمٞمنه إمم يٜمتٔمره وأن قُمذره َيْ٘م

 ُمّمٚمح٦م ُيَ٘مِدم يم٤من ُمـ أُم٤م قمن، ذم طم٘مٞم٘م٦مً  يم٤من ُمـ هق احلٙمؿ هذا أن ؿمؽ ٓ

 مم٤مـماًل، يٙمقن ومٝمذا سم٤مًمديـ، اًمقوم٤مء قمغم اجلقهري٦م همػم اًمث٤مٟمقي٦م ُمّم٤محلف وىمْم٤مء ٟمٗمًف،

 ش.فمٚمؿ اًمٖمٜمل َُمْٓمُؾ : »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد
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 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقل وهق أٓ إول، احلدي٨م ُمـ ره٦ٌم أؿمد آظمر طمدي٨م وذم

 ش.وقم٘مقسمتف قمروف ُيـِحؾ اًمقاضمد زَمُّ : »واًمًالم

ٝم٤م، اعمامـمٚم٦م هقش زم» ًُ  ش.فمٚمؿ اًمٖمٜمل ُمٓمؾ: »إول احلدي٨م ذم ٟمٗم

 قمروف ُيـِحؾ» ًمٚمقوم٤مء اًمقاطمد مم٤مـمٚم٦م: أيش اًمقاضمد ًَمـلُّ » :اًمث٤مين احلدي٨م

 ش.وقم٘مقسمتف

 سمف، واًمتِمٝمػم ومٞمف، واًمٓمٕمـ ُمٜمف اًمٜمٞمؾ: أيش قمروف ُيـِحؾ: »ىمقًمف ُمـ واعم٘مّمقد 

 هق سمؾ اًمقوم٤مء، قمـ قم٤مضمزاً  ًمٞمس وهق ُيامـمٚمٜمل، ومالن فمٚمٛمٜمل، ومالن: ي٘م٤مل أن وهق

 أن أي اًمقاضمد، اعمُـامـمؾ قمرض ُمـ يٜم٤مل أن اعمُـامـمؾ ًمٚمٛمٔمٚمقم ومٞمجقز قمٚمٞمف، ىم٤مدر

 .رء ذم اعمُـحّرُم٦م اًمٖمٞم٦ٌم ُمـ هذا وًمٞمس سمف، ُيَِمِٝمر

 ُمع ًمٙمـ ضم٤مئزة، همٞم٦ٌم هٜم٤مك ٕن اعمُحّرُم٦م: اًمٖمٞم٦ٌم ُمـ هذا ًمٞمس: ىمٚم٧م وقمٜمدُم٤م

 اجل٤مئزة اًمٖمٞم٦ٌم هذه سملم ُيَٗمِرق أن يًتٓمٞمع إٟم٤ًمن يمؾ وًمٞمس ودىمٞم٘م٦م، طم٤ًمؾم٦م ومٝمل ذًمؽ

 احلدي٨م ذم ُمٕمٚمقم هق يمام ومٞمٝم٤م، إصؾ هق اًمتحريؿ اًمتل اعمحرُم٦م اًمٖمٞم٦ٌم وسملم

 رؾمقل ي٤م ىم٤ملش يٙمره سمام أظم٤مك ِذيْمُرك اًمٖمٞم٦ٌم: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ اًمّمحٞمح

 يٙمـ مل وإن اهمتٌتف، وم٘مد ىمٚم٧م ُم٤م ومٞمف يم٤من إن: »ىم٤مل ىمٚم٧م؟ ُم٤م ومٞمف يم٤من إن أرأج٧م: اهلل

 ش.هبتف وم٘مد ومٞمف

م أهن٤م يٙمره، سمام أظم٤مك ذيمرك وهل اًمٖمٞم٦ٌم، ذم إصؾ هق ومٝمذا  سيح هق يمام طمرا

﴾ وَمَٙمِرْهتُُٛمقهُ  َُمٞمْت٤ًم َأظِمٞمفِ  حَلْؿَ  َي٠ْميُمَؾ  َأنْ  َأطَمُديُمؿْ  َأجُِح٥مُّ : ﴿اعمٕمرووم٦م وأي٦م احلدي٨م

 [.75:احلجرات]

 .ظُمّص  وىمد إٓ قم٤مم ُمـ ُم٤م: اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػم ذم اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل يمام وًمٙمـ

 هذه ُمـ ُمًتثٜمٞم٤مت، هل٤م ًمٙمـ اًمتحريؿ، هق اًمٖمٞم٦ٌم ذم واًمٕمٛمقم وم٤مٕصؾ 

 ُمع إضمؾ طمٚمقل سمٕمد اعمديـ ُيامـمٚمف اًمذي ًمٚمدائـ سم٤مًمٜم٦ًٌم آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ُم٤م اعمًتثٜمٞم٤مت

 ومٞمام إىمؾ قمغم وًمٙمـ -جيقز ٓ ومٞمام ٟم٘مقل ٓ- ًمف ُم٤م يٍمف وًمٙمٜمف ًمديف، اًمقوم٤مء وضمقد



 551   اًمديقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 سم٤مُٕمقر ي٘مقم سمٞمٜمام اًمقاضم٥م، هبذا ي٘مقم ومال ُي١مديف، أن قمٚمٞمف واضم٥م هذا سمٞمٜمام جي٥م، ٓ

 .وُم٤ٌمطم٦م ضم٤مئزة شمٙمقن أن أطمقاهل٤م وأطمًـ ُمًتح٦ٌم، يم٤مٟم٧م إن سم٤معمًتح٦ٌم

 شُمـجٞمز أظمرى، سم٠مُمقر اعمحرُم٦م اًمٖمٞم٦ٌم ُيـَخِّمّمقا  أن قمغم اًمٕمٚمامء محؾ اًمذي وم٤مًمدًمٞمؾ

 واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ُمـ يمثػمة ٟمّمقص اعمًتٖم٤مب، قمٜمد ُمٙمروه٦م أهن٤م ُمع آؾمتٖم٤مسم٦م

ُ  حُي٥ِمُّ  ٓ: ﴿شم٘مقل اًمٙمريٛم٦م وم٤مٔي٦م   اجْلَْٝمرَ  اّللَّ
ِ
قء ًُّ ـَ  سم٤ِمًم َّٓ  اًْمَ٘مْقلِ  ُِم ـْ  إِ ﴾ فُمٚمِؿَ  َُم

 [.758:اًمٜم٤ًمء]

 .ًمٚمٔم٤ممل سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًٞمئ سم٤مًم٘مقل جيٝمر أن ًمف جيقز اعمٔمٚمقم هذا: وم٢مذاً 

 اًمتل اًمٖمٞم٦ٌم ُمـ أضمٜم٤مس ؾمت٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ُمٜمٝم٤م اؾمتٜمٌط ضمدًا، يمثػمة أطم٤مدي٨م وهٜم٤مك

َتٖم٤مب أن ومٞمٝم٤م يّمدق ًْ  أطمد وم٘م٤مل حمرُم٦م، همٞم٦ٌم أهن٤م ومٞمٝم٤م َيّْمُدق ٓ وًمٙمـ يٙمرهٝم٤م، اعمُ

 :اًمِمٕمراء اًمٗم٘مٝم٤مء

 وُُمـَحّذر وُُمَٕمِرف ُُمَتَٔمّٚمؿ        ؾمت٦م ذم سمٖمٞم٦ٌم ًمٞمس اًم٘مدح

 ُمٜمٙمر إزاًم٦م ذم اإلقم٤مٟم٦م ـمٚم٥م وُمـ وُمًتٗم٧ٍم  ومً٘م٤مً  وجم٤مهر

 .أؿمٞم٤مء ؾمت٦م هذه

 ش.وقم٘مقسمتف قمروف ُيـِحؾ اًمقاضمد ًَمـلُّ : »واحلدي٨م سم٤مٔي٦م أتٞمٜم٤ميمؿ

 سمٕمض يت٤ًمءل وم٘مد ومٞمف، يمٜم٤م اًمذي احلدي٨م هذا قمـ يمثػماً  ٟمًتٓمرد أن وىمٌؾ

: سم٘مقًمف يٕمٜمل ومامذاش قمروف ُيـِحؾ: »ىمقًمف ُمـ ،ط اًمٜمٌل ُم٘مّمقد ومٝمٛمٜم٤م ىمد: احل٤مضيـ

 ؟شوقم٘مقسمتف»

 اعمٔمٚمقم رومع إذا اًمنمقمل، اًم٘م٤ميض إمم احل٤ميمؿ، إمم شمٕمقد هٜم٤م اًمٕم٘مقسم٦م أن: اجلقاب

ه  واضمد: أي مم٤مـمؾ، أنف ُمٜمف وقمرف وم٤مؾمتدقم٤مه اًم٘م٤ميض، إمم اًمٔم٤ممل ذًمؽ قمغم ؿمٙمقا

 سمحؼ اًمقوم٤مء ذم وشم٘مّمػمه مم٤مـمٚمتف قمغم يٕم٤مىمٌف ومٝمذا ُمٞمًقر، هق سمؾ ُمٕمًقر، همػم مم٤مـمؾ

 .أظمٞمف

 .ًمٚمدائـ سم٤مًمٜم٦ًٌمش قمروف ُيـِحؾ اًمقاضمد ًَمـلُّ : »إذاً 



 557 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمديقن 

 .ًمٚمح٤ميمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌمش وقم٘مقسمتف»

 اعمتٔمٚمؿ، أوهل٤م يم٤من اعمُـحّرُم٦م، اًمٖمٞم٦ٌم ُمـ اؾمُتْثٜمِٞم٧م اًمتل اًم٧ًم اخلّم٤مل إمم ٟمٕمقد

 روائع ُمـ وهق آظمر، طمدي٨م وهٜم٤مك اًمٜمٌقي، واحلدي٨م اًم٘مرآين، اًمٜمص هذا وومٞمٝم٤م

 وم٘مد اًمًٌٞمؾ، ؾمقاء قمـ اٟمحرف اًمذي اعمًٚمؿ شمرسمٞم٦م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أؾم٤مًمٞم٥م

: قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـش اعمٗمرد إدب: »يمت٤مسمف ذم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم روى

. فمٚمٛمٜمل ضم٤مري! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مئالً  ًمف ضم٤مراً  يِمٙمق ط اًمٜمٌل إمم ضم٤مء رضمالً  أن»

 .اًمٓمريؼ ذم وأخ٘م٤مه اًمدار قمٗمش وم٠مظمرجش. اًمٓمريؼ ذم دارك ُمت٤مع وم٤مضمٕمؾ: ىم٤مل

 ُم٤مًمؽ أؿمخ٤مص أو ؿمخص َُمرَّ  يمٚمام إنٔم٤مر، ُيْٚمٗم٧م مم٤م اًمٕمٛمؾ هذا أن ؿمؽ وٓ

 أو ؿمخص ُمرَّ  يمٚمام.. اهلل ًمٕمٜمف.. اهلل ىم٤مشمٚمف: ومٞم٘مقًمقن. فمٚمٛمٜمل ضم٤مري: ومٞم٘مقل هٜم٤م؟

ٌُّقه. فمٚمٛمٜمل ضم٤مري: ومٞم٘مقل سم٤مًمؽ؟ ُم٤م: اًمٜم٤مس ُمـ ـم٤مئٗم٦م أو أؿمخ٤مص  ىم٤مشمٚمف: ومٞمً

 ي٤م: ًمف ًمٞم٘مقل ط اًمٜمٌل إمم اٟمٓمٚمؼ أن إٓ ُمٜمف يم٤من ومام يًٛمع، واًمٔم٤ممل.. اهلل ًمٕمٜمف.. اهلل

 اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمٜم٤مس، ًمٕمٜمٜمل وم٘مد داره، إمم ُمت٤مقمف ُيٕمٞمد سم٠من ضم٤مري ُُمر! اهلل رؾمقل

 ش.إرض ذم ُمـ يٚمٕمٜمؽ أن ىمٌؾ اًمًامء ذم ُمـ ًمٕمٜمؽ ًم٘مد: »واًمًالم

 .اًمٔم٤ممل اؾمتٖم٤مسم٦م ضمقاز قمغم اًمٕمٚمامء هب٤م يًتدل اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ ومٝمذا

 أن ؿمؽ وٓ فمٚمٛمٜمل، ضم٤مري: ًمف وىم٤مل ،ط اًمرؾمقل إمم ؿمٙم٤مه اعمٔمٚمقم :أوًٓ 

 ي٘م٤مل أنف يٙمره وهق ،شيٙمره سمام أظم٤مك ِذيْمُرك» همٞم٦ٌم: اًمٕم٤مم ًمٚمتٕمريػ سم٤مًمٜم٦ًٌم همٞم٦ٌم هذه

 يدع ٓ اًمٜم٤مس، ُمـ ومًد ُم٤م إلصالح سم٤مًمنمع ضم٤مء اًمذي ط اًمٜمٌل ًمٙمـ فم٤ممل، إٟمف قمٜمف

 وإٟمام اًمٜم٤مس، إلوم٤ًمد ُمٗمًدة ًمتٕمقد اًمٜم٤مس إلصالح ُوِوَٕم٧م اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة

 سمٗمٕمٚمف اًمًالم، قمٚمٞمف سمٌٞم٤مٟمف يٙمقن اًمقوع وهذا وذوـًم٤م، وطمدوًدا ىمٞمقًدا هل٤م ووع

 اًمِم٤ميمل دم٤مه ُمقىمٗمف يٙمـ مل احل٤مدصم٦م، هذه ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٜمجد وسم٘مقًمف،

 اؾمٙم٧م: ًمف ي٘مقل اًمٜم٤مس، ُمـ اجل٤مهٚملم اعمتٜمٓمٕملم سمٕمض يٗمٕمؾ ىمد يمام ًمف ي٘مقل اعمٔمٚمقم

 ش.يٙمره سمام أظم٤مك ِذيْمُرك اًمٖمٞم٦ٌم: »ىم٤مل اًمرؾمقل ٕن همٞم٦ٌم: هذه أظمل ي٤م

 ذم اًمٜم٤مس سمٌٕمض اعمتٕمٚم٘م٦م اعمٕم٤مُمالت ُمـ يمثػم ذم ُمتٛمثؾ اًمٞمقم، اًم٤ٌمرد اًمقرع وهذا

 اًمرضمؾ اًمٜم٤مس، ُمـ ًمزيد صديؼ ؿمخص إمم ُمثالً  اًمرضمؾ ي٠ميت ىمد خمتٚمٗم٦م، ؿمتك صقر



 555   اًمديقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أؿم٤مرك أن أريد أظمل ي٤م أن٤م: ي٠ًمخف ص٤مطمٌف إمم ومٞم٠ميت اعمذيمقر، زيداً  يِم٤مرك أن يريد

 ُم٤مذا اعمِم٤مريم٦م، هذه ذم سمّمػمة قمغم أدظمؾ أن أريد أن٤م قمٜمف؟ شمٕمرف ومامذا هذا، زيداً 

 ٟمٌٞمف سمنميٕم٦م جلٝمٚمف اعمًٙملم ئمـ ًمٙمـ ذ، يمؾ قمٜمف يٕمرف يٙمقن ىمد هق قمٜمف؟ شمٕمرف

 ُمٜم٤مؾم٦ٌم، سمٙمؾ يًٛمٕمف اًمذي احلدي٨م ُمـ ُمٜمف اٟمٓمالىم٤مً  اؾمتٖم٤مسمف، وم٘مد ومٞمف ُم٤م ذيمر إذا أنف

: اجلقاب ومٞمٙمقن صحٞمح٤ًم، ذطم٤مً  ُينْمح ٓ وًمٙمـ صحٞمح٦م، طمدي٨م هلل واحلٛمد وهق

. وسمريم٦م ظمػم اًمٜم٤مس يمؾ أظمل ي٤م: ومٞم٘مقل ذًمؽ، سمخالف يّم٤مرح وأن احل٘مٞم٘م٦م يٙمتؿ أن

َتٜمَّْمح اإلٟم٤ًمن هذا يًع ومام ًْ  اًمذي ذًمؽ أن يتٌلم زُمـ وسمٕمد يِم٤مريمف، أن إٓ اعمُـ

د ىمد ط اًمٜمٌل أن اًمٕمٚمؿ ُمع ٟمّمحف، ُم٤م اؾمتٜمّمحف  قمغم اًمٜمّمٞمح٦م وضمقب َأيمَّ

 ط اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض اًمداري متٞمؿ طمدي٨م ُمـ اعمٕمروف احلدي٨م ذم اعمًٚمٛملم

 اهلل؟ رؾمقل ي٤م عمـ: ىم٤مًمقا  اًمٜمّمٞمح٦م، اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م، اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م، اًمديـ: »ىم٤مل

 ش.وقم٤مُمتٝمؿ اعمًٚمٛملم وٕئٛم٦م وًمرؾمقًمف، وًمٙمت٤مسمف، هلل،: ىم٤مل

 اعمًٚمٛملم، ُمـش وقم٤مُمتٝمؿ: »ىمقًمف ـمقيالً  ذطم٤مً  ي٠مظمذ واحلدي٨م: هٜم٤م اًمِم٤مهد

 .يٜمّمحٝمؿ أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم جي٥م

َتٜمَّْمح ضم٤مءه طمٞمٜمام هذا ومزيد  ًْ  أن قمٚمٞمف ومٙم٤من ومالٟم٤ًم، أؿم٤مرك أن ُأريد أن٤م: ي٠ًمخف اعمُـ

ٌَلِم   اًمٜمّمٞمح٦م سم٘مّمد وإٟمام ُمٜمف، وآٟمت٘م٤مم اًمتِمٗمل سم٘مّمد ًمٞمس قمٜمف، يٕمرومف ؾمقء يمؾ ُي

 إنقاع هبذه وخمّمّم٤مً  ضمٞمدًا، ومٝمامً  اعمقوقع هذا ٟمٗمٝمؿ أن ومٞمج٥م وًمذًمؽ واًمٌٞم٤من،

 .ُُمَتٔمّٚمؿ: أوهل٤م: اًمًت٦م

 .وُمٕمرف :افثوين 

 .وُمٙم٤من زُم٤من يمؾ ذم اعمًٚمٛملم واىمع وُمـ اًمًػمة ُمـ أُمثٚم٦م ًمف وهذا

ة أن اًمًٜم٦م ضم٤مءت  يم٤من وم٤مـمٛم٦م،: اؾمٛمٝم٤م اًمٕم٤مح٤مت اًمّمح٤مسمٞم٤مت ُمـ وم٤موٚم٦م اُمرأ

 اًمث٤مًمث٦م، سمٓمٚم٘متف ويمٞمٚمف إمم إًمٞمٝم٤م وم٠مرؾمؾ ًمٕمٛمٍؾ، قمٜمٝم٤م ؾم٤مومر صمؿ ـمٚم٘متلم، ـمٚم٘مٝم٤م زوضمٝم٤م

 سمٞمٜمقٟم٦م ُمٜمف وم٤ٌمٟم٧م اًمث٤مًمث٦م، اًمٓمٚم٘م٦م ـَمّٚم٘مٝم٤م ىمد زوضمٝم٤م سم٠من ُيـْخؼِمه٤م إًمٞمٝم٤م اًمقيمٞمؾ ومج٤مء

 ـم٤مًم٧ٌم ومٝمل اعمُـَٓمِٚمؼ، اًمزوج دار داره، ُمـ خترج أن ُمٜمٝم٤م ـمٚم٥م ذًمؽ وقمغم يمؼمى،



 553 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمديقن 

: ويمٞمؾ وهق هل٤م وم٘م٤مل... واًم٘مقاٟملم اًمٜمُُّٔمؿ ذم ىم٤مئؿ هق يمام اًمٜمٗم٘م٦م وطمؼ اًمًٙمـ سمحؼ

 ...واٟمٓمٚم٘م٧م ومتجٜمٌتف: ىم٤مًم٧م. ٟمٗم٘م٦م وٓ ؾُمْٙمٜمَك ًمؽ ًمٞمس

 ًمٙمـ يُمُثر، هؿ وم٤مـمٛمت٤من، اًمّمح٤مسم٦م قمٜمد واعمِمٝمقر ىمٞمس: سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م اؾمٛمٝم٤م

 أيب سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م اؾمٛمٝم٤م وأظمرى ىمٞمس، سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م هذه إطمداهؿ اصمٜمت٤من، اعمِمٝمقر

 إطمدامه٤م قمكمّ  خيتٚمط أن ظمِمٞم٧م وىمٗم٧م إومم ىمّمتٝم٤م أهد وأن٤م سمدأت ح٤م وأن٤م طمٌٞمش،

 أهن٤م ومتذيمرت وذايمريت، طم٤مومٔمتل اؾمؽمددت صمؿ وم٤مـمٛم٦م، أىمقل سم٠من وم٤ميمتٗمٞم٧م سم٤مٕظمرى،

 وإن اًمٜم٤ًمء، ىمٌؾ اًمرضم٤مل يٕمرومٝم٤م أن حيًـ طمٌٞمش أيب سمٜم٧م ووم٤مـمٛم٦م ىمٞمس، سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م

 .سم٤مًمرضم٤مل وًمٞمس سم٤مًمٜم٤ًمء شمتٕمٚمؼ ىمّمتٝم٤م يم٤مٟم٧م

 ُم٤م ًمف ومذيمرت ،ط اًمٜمٌل إمم ىمٞمس سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م ومج٤مءت اًمِم٤مهد، :اًمِمٞمخ

 ًمِؽ  ٟمٗم٘م٦م ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤ملش هل٤م رء ٓ» زوضمٝم٤م ويمٞمؾ ُمـ ؾمٛمٕم٧م

 .اًمث٤مًمث٦م اًمٓمٚم٘م٦م ُمٓمٚم٘م٦م ٕهن٤م ح٤مذا؟ :شؾُمْٙمٜمَك وٓ

 أُم٤م ًمف، حمتٚم٦م ٕهن٤م اًمدار: ُمـ خترج سم٠من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أُمره٤م ذًمؽ وقمغم

 خترج أن وم٠مُمره٤م يده٤م، ومٗمل اعمًٙمـ أُم٤م رء، سمٞمده٤م ومام هل٤م، واردة همػم ومٝمل اًمٜمٗم٘م٤مت

 ُأمّ ش ذيؽ ُأمِ  دار إمم اذهٌل: »هل٤م وىم٤مل اًمزوج، ويمٞمؾ اًمدار ًمٞمًتٚمؿ زوضمٝم٤م، دار ُمـ

 وىم٤مل وم٤ٌمدرش ذيؽ ُأمِ  دار إمم اذهٌل: »هل٤م ىمقًمف قمغم ُُمَٕمِ٘م٤ٌمً  ىم٤مل صمؿ صح٤مسمٞم٦م، ذيؽ

 اًمرضم٤مل، ُمـ اعمٝم٤مضمرون ي٘مّمده٤م دار وم٢مهن٤م إًمٞمٝم٤م: شمذهٌل ٓ ٓ،: »اًمًالم قمٚمٞمف

 أم سمـ قمٛمرو دار إمم اذهٌل شمرولم، ٓ ُم٤م ُمٜمؽ ومػمون مخ٤مرك ُمٜمؽ ي٘مع أن وم٠مظمِمك

 ومال قمدشمؽ ىمْمٞم٧ِم  وم٢مذا يراك، ٓ رأؾمؽ قمـ مخ٤مرك وىمع إذا أقمٛمك رضمؾ وم٢مٟمف ُمٙمتقم،

 اجلٛمٞمؾ؟ اًمٕمريب اًمٙمالم ُمٕمٜمك ُم٤مش سمٜمٗمًؽ شمٗمقشمٞمٜمل

 أم سمـ قمٛمرو اًميير قمٜمد إمم ومذه٧ٌم قمٜمدي، إمم شمٕم٤مزم اًمِٕمّدة شمٜم٘ميض طملم

 ًمٙمـ رواي٦م، ذم ُمٙمتقم ُأمّ  سمـ اهلل قمٌد: ومٞمف وي٘م٤مل اؾمٛمف، ذم اًمّمحٞمح هق هذا ُمٙمتقم،

*  َوشَمَقممَّ  قَمٌََس : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف ومٞمف ٟمزل اًمذي وهق ُمٙمتقم، أم سمـ قمٛمرو أنف اًمّمحٞمح

ك ًَمَٕمٚمَّفُ  ُيْدِريَؽ  َوَُم٤م*  إقَْمَٛمك ضَم٤مَءهُ  َأنْ  يمَّ رُ  َأوْ *  َيزَّ يمَّ -7:قمٌس﴾ ]اًمِذيْمَرى وَمتَٜمَْٗمَٕمفُ  َيذَّ

 .أي٤مت آظمر إمم[.. 5
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هُت٤م اٟم٘مْم٧م  قمديت، اٟم٘مْم٧م! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م ،ط اًمٜمٌل إمم ضم٤مءت صمؿ قُمدَّ

 ىمتٞمؾ ذاك ضمٝمؾ أبق وًمٞمس سم٤معمٞمؿ، ضمٝمؿ أبق ظمٓمٌٜمل.. وومالن نومال ظمٓمٌٜمل وىمد

 هذيـ ط قمٚمٞمف شمٕمرض هل ؾمٗمٞم٤من، أيب سمـ وُمٕم٤موي٦م ضمٝمؿ أبق ظمٓمٌٜمل وظمٌٞم٨م،

 ىمقًمف يٙمـ مل اًمًالم؟ قمٚمٞمف ىمقًمف يم٤من ومامذا ومٞمٝمام، رأجف ًمػمى ومٞمٝمام رأجف ًمؽمى اخل٤مـمٌلم

 ًمٚمقاىمع سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٜمٝمام يمؾٍ  قمٞم٥م ذيمر وإٟمام. وسمريم٦م ظمػم اًمٜم٤مس يمؾ: اإلٟم٤ًمن ذًمؽ يم٘مقل

 .اًم١ًمال وهق

 شمٗمًػم ذمش. قم٤مشم٘مف قمـ اًمٕمّم٤م يْمع ٓ ومرضمؾ ضمٝمؿ أبق أُم٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

 :ىمقٓن اًمٜمٌقي٦م اجلٛمٚم٦م هذه

اب أنف :أحدمهو  . ًمٚمٜم٤ًمء َضَّ

 قمغم اًمٕمّم٤م يْمٕمقن ي٤ًمومرون طمٞمٜمام اًمٕمرب ٕن إؾمٗم٤مر: يمثػم أنف :وأخر

 .ُم٤مؿمًٞم٤م ويتؿ اخلٚمػ قمغم واعِمْزود اًمٕم٤مشمؼ،

 ٓ اًمرضمؾ ذم قمٞم٥م ُمٜمٝمام ويمؾ اعمٕمٜمٞملم، أطمد قمـ يمٜم٤مي٦م اًمٕم٤ٌمرة هذه طم٤مل يمؾ قمغم

ة أو اًمزوضم٦م شمرو٤مه  أبق وهق إول ًمٚمخ٤مـم٥م اًمًالم قمٚمٞمف وصٗمف هذا اعمخٓمقسم٦م، اعمرأ

ة اعمُـٜمَِٗمر اًمقصػ هبذا وصٗمف ضمٝمؿ،  .ُمٜمف ًمٚمٛمرأ

 ٓ وم٘مػم، يٕمٜمل: صٕمٚمقكش صٕمٚمقك ومرضمؾ ُمٕم٤موي٦م وأُم٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل صمؿ

 .آظمره إمم.. ًمف ُم٤مل ٓ ًمف، ضم٤مه

ة ُمقىمػ يم٤من ُم٤مذا  هذا، ذم وٓ هذا ذم ٓ رهم٧ٌم ٓ اًمقصػ؟ هذا دم٤مه اعمرأ

 .سمٕمٞمٜمف اجلٝمؾ هق هذا. ٟمّمٞمٌٝم٤م ُمـ ىمٓمع: ي٘مقًمقا  اًمٞمقم اجلٝم٤مل

 سمـ أؾم٤مُم٦م قمٚمٞمٝم٤م قمرض قمٜمٝمؿ وآٟمحراف اإلٟمزواء ُمٜمٝم٤م رأى سمٕمدُم٤م ىم٤مًم٧م ًمٙمٜمٝم٤م 

 .ُمٕمف اٟمًٌٓم٧م: يٕمٜمل. سمف وم٤مهمتٌٓم٧م: ىم٤مًم٧م سمف، ومروٞم٧م زيد،

اب أنف أطمدمه٤م قمـ ىمقًمف: اًمِم٤مهد  صٕمٚمقك أنف: أظمر وقمـ. همٞم٦ٌم ًمٚمٜم٤ًمء َضّ

 .همٞم٦ٌم ًمف ىمٞمٛم٦م ٓ وم٘مػم

 .اعمرأة ٟمّمح ؾمٌٞمؾ ذم واضم٦ٌم سمؾ ُُمْٖمَتٗمرة، اًمٖمٞم٦ٌم هذه ًمٙمـ
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 يٙمقٟمقن اًمذيـ اعمًتٜمّمحلم، يٜمّمحقن ٓ اًمذيـ ظمٓم٠م ٟمٗمٝمؿ أن جي٥م هٜم٤م وُمـ 

 أن٤م أظمل ي٤م: ًمف ي٘مقل سم٤مجلٜم٥م، ضم٤مره٤م إمم ومٞم٠ميت ومت٤مة، أو اُمرأة ظمٓم٦ٌم إمم سمح٤مضم٦م ُمثالً 

  ومٞمٝم٤م؟ رأجؽ ُم٤م.. يمذا أو ٓسمٜمل أو زم ومالٟم٦م أظمٓم٥م أن أريد

 وهق وسمريم٦م، ظمػم ومٞمٝمؿ اًمٜم٤مس يمؾ: اًمٌالد سمٕمض ذم اًمت٘مٚمٞمدي اجلقاب ٟمٗمس

 اعمًٚمؿ ًمٚمخ٤مـم٥م شمّمٚمح ٓ وأهن٤م اًمدار، ُمـ خترج وأهن٤م اًمٌٍم، ؿم٤مردة أهن٤م ومٞمٝم٤م يٕمرف

 .جيقز ٓ. أظمل ي٤م سمٜمّمٞمٌٝم٤م ٟم٘مٓمع همٞم٦ٌم، يٜمّمح؟ ٓ ح٤مذا. اًمّم٤مًمح

 : اًمٕمٚمامء وم٘م٤مل

 ...وُمٕمرف ُمتٔمٚمؿ ؾمت٦م ذم يٖمٞم٦ٌم ًمٞمس اًم٘مدح

 .اًمقاىمع ُمـ واعمث٤مل احلدي٨م ُمـ سم٤معمث٤مل أتٞمٜم٤م

 يمؾ واهلل ُمتؼمضم٦م، خترج ًمٙمٜمٝم٤م سمتّمكم واهلل شمّمكم، ٓ ًمٙمٜمٝم٤م يمقي٦ًم، واهلل ومالٟم٦م 

 .آظمره وإمم.. ُمقفمٗم٦م ًمٙمـ ظمػم ومٞمٝم٤م رء

ح أن يمٚمف جي٥م هذا   .ٟمّمحف وُم٤م هَمِّمف يٙمقن وإٓ اعمًتٜمّمح ًمٚمخ٤مـم٥م ُينْمَ

 :اًمت٤ٌميـ أؿمد ُمت٤ٌميٜم٤من واىمٕم٤من هل٤م اًمّمقرة هذهش وحمذر»

. وإي٤مه إي٤مك يّم٤مطم٥م أن يٜمٌٖمل وُمـ قمٜمف، ُيـَحذرون ٓ ُمٜمف اًمتحذير يٜمٌٖمل ُمـ

 .اإلؿم٤مرة شمٙمٗمٞمف واحلر

 اًم٘م٤مُم٦م، رؿمٞمؼ اًمقضمف صٌٞمح همالُم٤مً  يّم٤مطم٥م رضمالً  ؿمخص يرى ىمد: ُمثالً  يٕمٜمل

 وًمٞمس رضمؾ يّم٤مطمٌف واًمذي اًمتخٜم٨م، أو اًمَت٠من٨ُّم ُمـ ؿمٞمئ٤ًم اًمٖمالم هذا قمـ ويٕمرف

ـ اعمٕمروف سم٤مًمرضمؾ ًْ  احل٤مرة ذم وهٜم٤مك واًمت٘مقى، واًمّمالح وآؾمت٘م٤مُم٦م اًمًػمة سمُِح

 شمّم٤مطمٌـ ٓ: ي٘مقل وأن اًمٖمالم هذا يٜمّمح أن وم٤مًمقاضم٥م وهذا، هذا طم٘مٞم٘م٦م يٕمرف ُمـ

 .ُمٕمف متٌم رأجتؽ اًمذي اًمرضمؾ هذا

 .ضمداً  ويمثػمة ؿمتك صقر ُمٜمٝم٤م شمًٌٓمقا  أنتؿ ممٙمـ صقرة هذه

 ُمٕمف؟ متشِ  ٓ أظمل ي٤م ومال،: اًمتحذير جيقز ٓ طمٞم٨م اعمٕم٤ميم٦ًم اًمّمقرة أُم٤م
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 وُمّمكم؟ ص٤مًمح رضمؾ هذا أظمل ي٤م ح٤مذا

 .ُمٜمف واطمذر وإي٤مك وه٤ميب، هذا سمس شم٘مقل، ُمثٚمام هق واهلل

 شوحمذر» :افثوفٌ هذا

 ش.ومً٘م٤مً  وجم٤مهر» :افرابع

 همٞم٦ٌم، ًمف ًمٞمس هذا اهلل، قم٤ٌمد ُمـ يًتحل وٓ اهلل خيش ٓ سم٤معمٕمّمٞم٦م، جيٝمر

 ومٚمٞمس اؾمتٖم٤مسمتف، ُيراد طمٞمٜمام اًمٗم٤مؾمؼ هذا أن اعم١مُمٜملم، شمٜمٗمع واًمذيمرى ُأَذيِمر وًمٙمٜمل

 ًمٚمٜم٤مس ٟمّمٞمح٦مً  وإٟمام همٞمٔمف، ًمٖمٚمٞمؾ وإرواء شمٗمِمٞمِم٤مً  اعمًتٖمٞم٥م يًتٖمٞمٌف أن جيقز

 .سمف ًمٚمٜم٤مس وشمٕمريٗم٤مً 

 ُمِمٝمقر طمدي٨م ُمـ اٟمٓمالىم٤مً  أو اٟمدوم٤مقم٤مً  ًمٞمس اؾمتٖم٤مسمتف، جيقز اًمٗم٤مؾمؼ ومٝمذا

 ش.همٞم٦ٌم ًمٗم٤مؾمؼ ًمٞمس: »وهق أٓ طمج٦م سمف شم٘مقم ٓ اًمًٜمد وٕمٞمػ

 ُمٕمٜم٤مه يم٤من وإن ،ط اًمٜمٌل إمم ٟمًٌتٝم٤م يّمح ٓ اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ هذا

 .صحٞمح٤مً 

 طمدي٨م اعمٕمٜمك، ذم واًمّمح٦م اًمًٜمد ذم اًمْمٕمػ اًمٜم٤مطمٞمتلم ُمـ احلدي٨م هذا وُيِْمٌِف

 اًمٗم٤مضمر اذيمروا ومٞمف، سمام اًمٗم٤مضمر ذيمر قمـ أترقمقنش: »اًمّمٖمػم اجل٤مُمع» ذم ُمقضمقد آظمر

 شاًمٜم٤مس حيذره ومٞمف سمام

 .سم٤مرًدا ورقم٤مً : يٕمٜمل. أتتقرقمقن: أيش أترقمقن»

 .قمٚمٞمف يمٚمٝم٤م اًم٤ًمسم٘م٦م وإُمثٚم٦م

 شاًمٜم٤مس حيذره ومٞمف سمام اًمٗم٤مضمر اذيمروا ومٞمف، سمام اًمٗم٤مضمر ذيمر قمـ أترقمقن»

 ُمٜمف اًمٜم٤مس ًمتحذير وإٟمام ظمٚمؼ، شمٗمِمٞمش هق ًمٞمس اًمٗم٤مضمر اًمٗم٤مؾمؼ اؾمتٖم٤مسم٦م: أي

 .اًمٜمّمٞمح٦م سم٤مب ذم أجْم٤مً  داظمؾ ومٝمق وسمس،

 احلج٦م ومام. ذطمف واًمث٤مين اًمًٜمد، وٕمٞمػ إول احلدي٨م دام ُم٤م: ي٘م٤مل ىمد

 .ضم٤مئزة اًمٗم٤مؾمؼ همٞم٦ٌم سم٠من اًمّمحٞمح٦م
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 قمٜمٝم٤م، اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة قمـ صحٞمحف، ذم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم طمدي٨م: ٟم٘مقل

 اًمٕمِمػمة أظمق سمئس ًمف ائذٟمقا : »وم٘م٤مل ،ط اًمٜمٌل قمغم اًمدظمقل ذم رضمؾ اؾمت٠مذن: ىم٤مًم٧م

 ش.هق

 همٞم٦ٌم؟ ًمٞم٧ًم أم همٞم٦ٌم هذه

 .همٞم٦ٌم :ُمداظمٚم٦م

 سمام ؿمؽ سمال ويذيمره اًمداظمؾ، ذم واًمرؾمقل اخل٤مرج ذم ذاك ٕن همٞم٦ٌم: :اًمِمٞمخ

 .اًمٕم٤مم اًمٜمص ذم داظمالً  ًمٞمس هذا ًمٙمـ يٙمره،

، إًمٞمف َهشَّ  ط اًمٜمٌل إمم دظمؾ ومٚمامش هق اًمٕمِمػمة أظمق سمئس ًمف ائذٟمقا »  وسَمشَّ

 ح٤م احل٤مل، شُمراىم٥م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ويم٤مٟم٧م. ظمرج صمؿ ضمٚمس ُم٤م وضمٚمس

 أظمق سمئس ًمف ائذٟمقا : »ىمٚم٧م اؾمت٠مذن ح٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: »ىم٤مًم٧م اًمرضمؾ اٟمٍمف

 ش.هق اًمٕمِمػمة

 اهلل قمٜمد ُمٜمزًم٦مً  اًمٜم٤مس ذ إن! قم٤مئِم٦م ي٤م: »ىم٤مل وسمِمِم٧م، ًمف هِمِم٧م دظمؾ ومٚمام 

 .اًمٗم٤مضمر هق ومٝمذاش. ذه خم٤موم٦م اًمٜم٤مس يت٘مٞمف ُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم

 يم٤من هق ًمٙمـش هق اًمٕمِمػمة أظمق سمئس: »ىم٤مل سمف، ًمٚمٜم٤مس شمٕمريٗم٤مً  ط وم٤مًمرؾمقل 

 أطمًـ ُم٤م ط اًمرؾمقل أن ومٚمق اعم١مُمٜملم، وٕمٗم٤مء سمٕمض يده وحت٧م قمِمػمة رئٞمس

 قمغم ضراً  اًمٗم٤مضمر اًمرئٞمس هذا ٟٓم٘مٚم٥م اًم٘مقل: قمٚمٞمف أهمٚمظ سمؾ وُمٕم٤مُمٚمتف، اؾمت٘م٤ٌمًمف

 اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وًمذًمؽ اًمرضمؾ، قمِمػمة ُمـ هؿ اًمذيـ اًمْمٕمٗم٤مء اًمرؾمقل أصح٤مب

ش هق اًمٕمِمػمة أظمق سمئس: »ىم٤مل هق، اًمرضمؾ سمئس ىم٤مل ُم٤م اًمٙمالم، ذم أؾمٚمقسمف ُمـ وهذا

 اًمٓمٞمٌلم، اعم١مُمٜملم ُمـ ـم٤مئٗم٦م وحتتف رأس، قمٚمٞمٝمؿ هق اًمٜم٤مس ُمـ ـم٤مئٗم٦م ًمف قمِمػمة، ًمف

 أُم٤مم أُمره طم٘مٞم٘م٦م يمتؿ ُم٤م وًمٙمٜمف اؾمت٘مٌٚمف، طمٞمٜمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمف ومؽمومؼ

 ًمٚمٕمٚمامء دًمٞمالً  ًمٞمّمٌح ذًمؽ:ش هق اًمٕمِمػمة أظمق سمئس: »إول سم٘مقًمف اًم٤ًمُمٕملم

 حتذير سم٘مّمد اًمٗم٤مضمر اؾمتٖم٤مسم٦م جيقز أنف اًمًالم، قمٚمٞمف سمف ؾمٞم٘متدون اًمذيـ واًمٗم٘مٝم٤مء

 .اًمٜم٤مس
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 .وُمًتٗم٧م: ىم٤مل

 ذم وىمع مم٤م وُمٙم٤من، زُم٤من يمؾ ذم ضمداً  ويمثػماً  يمثػماً، شم٘مع ىمْم٤مي٤م هذه :ادستػتل

 إن! اهلل رؾمقل ي٤م: »وم٘م٤مًم٧م ؾمٗمٞم٤من أيب اُمرأة هٜمد ضم٤مءت اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد

 ش.ؿمحٞمح رضمؾ زوضمل

 همٞمٌتف ذم يمالم شمتٙمٚمؿ: أي شمًتٖمٞمٌف، واًمزوضم٦م هم٤مئ٥م اًمرضمؾ اًمٖمٞم٦ٌم، هٜم٤م سمخٞمؾ،

 .يٙمرهف

 شوأوٓدي؟ أن٤م يٙمٗمٞمٜمل ُم٤م ُم٤مًمف ُمـ أومآظمذ»

 ي٤م اؾمٙمتل: اًم٤ٌمرديـ اعمُـَتَقِرقملم ه١مٓء ُمقىمػ ُمثؾ اًمرؾمقل ُمقىمػ يم٤من هؾ

 .جيقز ٓ ًمزوضمؽ، اؾمتٖم٤مسم٦م هذه طمرُم٦م

 ظمذي: »هل٤م وم٘م٤مل ؾم١ماهل٤م، ضمقاب وأقمٓم٤مه٤م ىمقهل٤م، قمـ وؾمٙم٧م إًمٞمٝم٤م أصٖمك وإٟمام

 ش.سم٤معمٕمروف ووًمدك أن٧م يٙمٗمٞمؽ ُم٤م ُم٤مًمف ُمـ

 أن شُمريد ُمًتٗمتٞم٦م اعمًتٖمٞم٦ٌم ٕن اًمٖمٞم٦ٌم: هذه قمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمٙم٧م: إذاً 

 وٓ قمٚمٞمٝم٤م، يٌخؾ وم٤مًمزوج زوضمٝم٤م، ُمع هل اًمتل احل٤مل هلذه سم٤مًمٜم٦ًٌم اهلل طمٙمؿ شمٕمرف

 ُمـ شم٠مظمذ أن سمح٤مضم٦م أهن٤م شمِمٕمر ومٝمل اًمٜمٗم٘م٦م، ُمـ وٕوٓده٤م هل٤م، قمٚمٞمف جي٥م ُم٤م هل٤م ُيَ٘مِدم

 قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل اًم١ًمال سمٕمد إٓ اح٤مل هذا أظمذ قمغم شُمْ٘مِدم أن شُمريد ٓ وًمٙمٜمٝم٤م ُم٤مًمف،

 ُمـ وظمقومٝمـ اًمّمح٤مسمٞم٤مت ورع ُمـ وهذا ذًمؽ، ذم اًمنمقمل احلٙمؿ وُمٕمروم٦م اًمًالم،

 . اًمٕمٚمؿ أهؾ ؾم١مال سمٕمد إٓ رء قمغم ي٘مدُمقن ٓ وأهنؿ وضمؾ، قمز اهلل

 .يٙمٗمل ُم٤م سمنمطش ُم٤مًمف ُمـ ووًمدك أن٧م ظمذي: »هل٤م ىم٤مل ط وم٤مًمرؾمقل

 ٓ، ُم٤مًُمؽ، اح٤مل يم٠من وشمتٍمذم شمِم٤مئلم، ُمثٚمام شم٠مظمذي أن ذًمؽ ُمٕمٜمك ًمٞمس: أي 

 .سم٤معمٕمروف ُم٤مًمف ُمـ يٙمٗمٞمؽ ُم٤م ووًمدك أن٧م ظمذي إٟمام

 اًمٗم٘مٞمف ذيمره اًمذي اخل٤مُمس اًمٜمقع قمغم إدًم٦م مجٚم٦م ُمـ هق احلدي٨م هذا: وم٤مًمِم٤مهد

 .وُمًتٗم٧م: ىمقًمف وهق سمٞمتف ذم اًمِم٤مقمر

 .ُمٜمٙمر إزاًم٦م ذم اإلقم٤مٟم٦م ـمٚم٥م وُمـ :وافسودس
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 َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمِ  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٜمٝم٤م اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اًمنميٕم٦م ىمقاقمد

 [.5:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا 

 ىمقم يمٛمثؾ ومٞمٝم٤م، واعمُّدهـ اهلل طمدود قمغم اًم٘م٤مئؿ ُمثؾ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وُمثٚمف

 ذم هؿ اًمذيـ ه١مٓء شمٙم٤مد أدٟم٤مه٤م، ذم وـم٤مئٗم٦م أقماله٤م، ذم ـم٤مئٗم٦م ومٙم٤مٟم٧م ؾمٗمٞمٜم٦م، ريمٌقا 

 .واًمٚمٌٙم٦م اعمِم٘م٦م ُمـ ٟمقع ومٞمف يٕمٜملش اح٤مء ًمٞمًت٘مقا  ه٤مأقمال إمم يّمٕمدون أدٟم٤مه٤م

 قمٚمٞمف وم٘م٤مل ُم٤ٌمذة، اح٤مء واؾمت٘مٞمٜم٤م طُمْٗمرةً  اًمًٗمٞمٜم٦م ىم٤مع ذم طمٗمرٟم٤م أنٜم٤م ًمق: وم٘م٤مًمقا »

، ٟمجقا  سم٠مجدُّيؿ أظمذوا وم٢مذا: اًمًالم  وؿم٠مهنؿ، شمريمقهؿ أو يٗمٕمٚمقا  مل وإذا وأنجقا

 ش.وَهٚمٙمقا  ُأهٚمٙمقا 

 .اعمٜمٙمر قمـ واًمٜم٤مهل سم٤معمٕمروف أُمر: يٕمٜملش اهلل طمدود قمغم اًم٘م٤مئؿ ُمثؾ»

 .آظمره إمم...ش ؾمٗمٞمٜم٦م ذم ريمٌقا  ىمقم يمٛمثؾ ومٞمٝم٤م واعمُـّدهؿ»

 يم٤مًم٤ٌمرات واًمٗمج٤مر، اًمٗم٤ًمق يرشم٤مده٤م أُم٤ميمـ ُمـ ٟمٔمٞمٗم٦م حمٚم٦م ُمثالً  هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا

 يريد ؿمخص هٜم٤مك سم٠من ظمؼًما  أطمدهؿ سمٚمغ صمؿ ذًمؽ، وٟمحق واخلاّمرات واًمًٞمٜمامه٤مت

 يٗمتح أن يريد أو ذًمؽ، وٟمحق ُمثالً  يم٤مخلٛمر ذقم٤ًم، جيقز ٓ ُم٤م ومٞمٝم٤م يٌٞمع حمالً  يٗمتتح أن

 .وم٘مس ذًمؽ وقمغم يمٚمٝم٤م، اعمالهل هذه شمٕمرف ٓ ىمري٦م ذم ي٘مقًمقن، يمام ؾمٞمٜمام دار

 ذًمؽ وسملم سمٞمٜمف وطمده حيقل أن يًتٓمٞمع ٓ اخلؼم، سمٚمٖمف اًمذي اًمرضمؾ هذا ًمٙمـ

م، اعمٙم٤من ذًمؽ يٗمتتح أن قمغم قمزم اًمذي اًمٔم٤ممل،  وقمٛمرو، وسمٙمر زيد إمم ومٞم٠ميت اعمُـَحرَّ

 .ويمذا يمذا يٗمٕمؾ أن يريد ومالًٟم٤م أن وحيٙمل

 ذم اإلقم٤مٟم٦م ـمٚم٥م وُمـ: »اًمتٕم٤مون وهق اًمٖمٞم٦ٌم، ُمـ إظمػم اًمٜمقع هق ؿمؽ سمال هذا 

ٙم٤من وهَمِرق هق همرق اإلٟم٤ًمن هذا شمريمقا  إن ٕهنؿ :شُمٜمٙمر إزاًم٦م ًُّ  .اًم

 ًمٞمس: أوًٓ  يم٤من إذا أطمٞم٤مٟم٤ًم، يًتٖمٞم٥م أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز اًمًت٦م إؿمٞم٤مء ومٌٝمذه

 ىم٤مقمدة ومٝمذه ًمٚمٛمًٚمٛملم، أو ًمٚمٛمًٚمؿ اًمٜمُّّمح ىمّمده وإٟمام اًمرضمؾ، ذم اًمٓمٕمـ ىمّمده

 .ضمٞمداً  ٟمٕمرومٝم٤م أن جي٥م

  (11: 11: 38/   578/  واًمٜمقر اهلدى)
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 أن حؽؿ ؾام متػرؿي، أوؿوت دم ديـف شداد ظؾقف جيى رجؾ

 ظـ تلخره حوفي دم مقظد أول دم ـومالً  افديـ دؾع ظؾقف ُيػرض

 فف ـعؼقبي افدؾع

 ... وىم٤مٟمقٟم٤مً  واًمِمٞمٙم٤مت، اًمٙمٛمٌٞم٤مٓت اًمديـ إصم٤ٌمت ذم أن اؾمتخدُمقا : اًم١ًمال

 يم٠من ُمٕمٞمَّٜم٦م، سمتقاريخ يمٛمٌٞم٤مٓت وهٜم٤مك اؾمتح٘م٧م إذا أنف ًمإلٟم٤ًمن حيؼ: ُمثالً 

 اًم٘م٤مٟمقن وهٙمذا، 31/5 سمت٤مريخ وواطمدة/... 31/7 سمت٤مريخ ُمثالً  يمٛمٌٞم٤مل هٜم٤مك يٙمقن

 اح٤مل يٙمقن اًم٤ٌمىمل، اجلٛمٞمع يًتحؼ ؾمددت وُم٤م إومم ُمققمد ضم٤مء إذا أنف قمغم يٜمص

َتَحّؼ  يمٚمف ًْ  اعمديقن ومالن قمغم حتجز أنؽ ًمؽ حيؼ ذًمؽ قمغم وسمٜم٤مء إومم، شم٤مريخ ذم ُُم

 ضم٤مئز؟ اًمٗمٕمؾ هذا هؾ ؿم٤مسمف، ُم٤م أو شم٘م٤موٞمف أو حمٚمف قمغم

 قمـ اعمت٘م٤مقمس هذا أُمر إُمر، يرومع أن ومٞمج٥م إـمالىمف، قمغم جيقز ُم٤م ٓ، :اًمِمٞمخ

٤مم، إمم اًمقوم٤مء سمقاضم٥م اًم٘مٞم٤مم  اًمٕم٘مقسم٦م هق يٗمرض أن ومٛمٛمٙمـ ُُمَ٘مٍّماً  يم٤من وم٢من احلُٙمَّ

 ًمٙمؾ ٕن ـمٌٕم٤ًم: جيقز ٓ ومٝمذا ُمٓمَّرداً  ٟمٔم٤مُم٤مً  يّمٌح أن أُم٤م شُمّْمٚمحف، أهن٤م يراه٤م اًمتل

ٌُقؾمٝم٤م طم٤مًم٦م  . ًَم

  (11:  55: 75/   578/  واًمٜمقر اهلدى) 

 هبو اؿسض افتل ؽر بعؿؾي افؼرض رد

 اعمٌٚمغ ُمٜمف وم٤مىمؽمض إٟم٤ًمن ُمـ ي٘مؽمض أنف أراد يمذًمؽ اًم٘مرض، ُم٠ًمخ٦م ذم: ؾم١مال

 اًمنمط هذا هؾ. هذا اعم٘مرض قمٚمٞمف واؿمؽمط سم٤مًمدوٓر، َيُرّده أن قمغم ُمثالً  سم٤مًمديٜم٤مر

 صحٞمح؟

 سمُ٘مّقشمف اًمديٜم٤مر ًمف يرد أن ٓسمد إٟمام ويٜمخٗمض، يرشمٗمع يٙمقن ىمد ٕنف ٓ: :اًمِمٞمخ

ئٞم٦م  .اؾمت٘مروف يقم اًمنما

 هذا؟ ممٙمـ :ُمداظمٚم٦م
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 ذقمٞم٤ًم؟ وإٓ واىمٕمٞم٤مً  يٕمٜمل شم٘مّمد ممٙمـ، يٕمٜمل يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .ذقمٞم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 ش.ىمْم٤مء ظمػميمؿ وأن٤م ىمْم٤مء، ظمػميمؿ ظمػميمؿ» ٓ، يمٞمػ اًمقاضم٥م وهذا :اًمِمٞمخ

 .ُمنموط ًمٙمٜمف :ُمداظمٚم٦م

 مخًلم ي٤ًموي ديٜم٤مر اح٤مئ٦م واًمٞمقم، ؾمٜم٦م ىمٌؾ ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م أىمروتٜمل أنؽ ًمق :اًمِمٞمخ

 واًمِمٕمػم اًم٘مٛمح ُمـ اًمٞمقم ديٜم٤مر سمامئ٦م أؿمؽميف يمٜم٧م ُم٤م أؿمؽمي ٓ ديٜم٤مر اخلٛمًلم ديٜم٤مرًا،

 أن زم جيقز ومال همػمه٤م، قمـ ومْمالً  احلٞم٤مة، ضوري٤مت ُمـ ضوري٦م وأؿمٞم٤مء واًمٚمٌـ

 اًمذي هذا أن٤م أظمل ي٤م: ًمؽ وأىمقل ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م وم٠موومٞمؽ فم٤مهري٤ًم، ؿمٙمٚمٞم٤مً  أيمقن

 .ٟم٘مداً  ًمؽ أن٘مده هق وهذا ُمٜمؽ، اؾمت٘مروتف

  اًمْم٤مسمط؟ ُم٤م سمس :ُمداظمٚم٦م

 أطمًـ ُمـش »ىمْم٤مء ظمػميمؿ وأن٤م ىمْم٤مء، ظمػميمؿ ظمػميمؿ: »هق اًمْم٤مسمط :اًمِمٞمخ

 ش.يم٤موم٠ممتقه ىمد أن شمٕمٚمؿ طمتك ًمف وم٤مدقمقا  شمٙم٤مومئقه، أن شمًتٓمٞمٕمقا  مل وم٢من ومٙم٤مومئقه، إًمٞمٙمؿ

 وومٞمتف قمٜمدُم٤م أن٧م أطمًـ، أؾم٤مء؟ أم أطمًـ ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م إًمٞمؽ أىمرض اًمذي ومٝمذا 

 أؾم٠مت؟ أم إًمٞمف أطمًٜم٧م ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م اًمديٜم٤مر ىمٞمٛم٦م اٟمخٗم٤مض وىم٧م ذم

 .أؾم٤مت :ُمداظمٚم٦م

 .هق هذا :اًمِمٞمخ

 ..سم٤مًمذه٥م ُيَ٘مّٞمؿ أنف جي٥م :ُمداظمٚم٦م

 .آؾمتح٤ٌمب قمغم وًمٞمس اًمقضمقب قمغم يٙمقن: إذاً  :ُمداظمٚم٦م

 . آؾمتح٤ٌمب قمغم ًمٞمس ٓ، :اًمِمٞمخ

 يٗمٕمؾ ُمثٚمام وم٘مط إداء قمٜمد ُمثاًل؟ سم٤مًمدوٓر ًمف ىَمٞمّٛمف أنف وًمق ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٜم٤مس سمٕمض
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ئٞم٦م ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ىمٞمٛم٦م ي٤ًموي ُم٤م اًمدوٓرات ُمـ شُمْٕمٓمِٞمف إداء قمٜمد إذا :اًمِمٞمخ  ذا

 .ُمٜمف اؾمتٚمٛمٝم٤م يقم

  سم٤مًمٕمٛمٚم٦م؟ اظمتالف يم٤من إذا :ُمداظمٚم٦م

 وًمٙمـ جيقز، ُم٤م اًمتج٤مرة ذم يم٤من إذا طمٞمٜمذاك ىمٚمٜم٤م. سمس يٙمقن ٟمٕمؿ سم٤مًمٕمٛمٚم٦م :اًمِمٞمخ

 .جيقز ٟمٕمؿ اًمديـ ًمقوم٤مء

 آضمتٜم٤مب؟ أو اًمتحريؿ هق شمٕمٌػم :ُمداظمٚم٦م

 ؾمقاء يمالمه٤م قمٚمٞمٙمؿ، حمرم ومٝمق وم٤مضمتٜمٌقه، اًمٓم٤مطمقن، قمغم اًمدروب يمؾ :اًمِمٞمخ

 .ومرق ذم ُم٤م

  (11:  57:  11/ 585/واًمٜمقر اهلدى)

– ادول يدظل دـ تقرس ؾنذا فؾدائـ موًٓ  ظؾقف أن يـؽر مديـ

 فف حيؼ ؾفؾ إذكف بغر ظؾقف اددظك مـ ادول خيتؾس أن -افدائـ

 ذفؽ؟

 -:يم٤مٔيت وهق اًم١ًمال، هبذا يمٚمٗمٜمل اإلُم٤مرات ُمـ واطمد :اًم٤ًمئؾ

 همػم أظمقة ومنق ُمٚمتزم، همػم أظمقه ومٝمذا أىم٤مرسمف، أطمد سمٞم٧م إمم ًمف وأخ هق ذه٥م

 ومٚمام اًمٓم٤موًم٦م، قمغم ُمقوققمف يم٤مٟم٧م اًمذه٥م، ُمـ ىمٓمٕمف اًمرضمؾ هذا سمٞم٧م ُمـ اعمٚمتزم

 هذا ذم يٚمٞمؼ سمٙمالم ُمٕمف شمٙمٚمؿ ُمٜمف،وـمٌٕم٤مً  وم٠مظمذه٤م أظمقيف، سم٠مُمر قمرف اًمٌٞم٧م إمم ذه٥م

ه اًمِمخص هذا ٟمٗمًف هق أنف وي٠ًمل اعمٚمتزم، اًمٖمػم إخ  ُمـ اعمنوق اًمِمخص ُمـ سمِدُّ

 هلذا اح٤مل، هذا اًمذه٥م،ُمٜمٙمر ىمٓمٕم٦م هذا سمٞمتف ُمـ اعمنوق واًمِمخص ُم٤مل، سمٞمتف

 قم٤مرف ومٛمش ُمٕمف، اصمٜملم قم٤مُملم هل٤م سم٘مل اًمرضمؾ، هذا ُمع اًمذه٥م وىمٓمٕم٦م اًمِمخص

 سم٠مؾمٚمقب ُم٤مل، ُمٜمٝم٤م زاد إن اح٤مل سم٤مىمل ًمف ويرضمع ُم٤مًمف وي٠مظمذ يٌٞمٕمٝم٤م يتٍمف، يمٞمػ

 اًمذي سمامًمف اهلل، قمٜمد وحيت٥ًم يّمؼم يٕمٜمل أو ًمٌٞمتف اإلؾمقرة هذه ًمف يرضمع أو سمآظمر، أو

 ؟هذا اًمٌٞم٧م ص٤مطم٥م أنٙمره
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 .ُم٤مًمف عمنوق وم٤م إُمر، سمٕمض قمكمّ  اظمتٚمط :اًمِمٞمخ

 .هق ُمـ يٕمرف ٓ :اًم٤ًمئؾ

 سمف؟ يٚمٞمؼ يمالُم٤مً  ُمٕمف أتٙمٚمؿ اًمذي ُمـ: إذاً  :اًمِمٞمخ

 ظمػم، قمغم وٟمحًٌف يّمكم وم٠مخ هلؿ، ىمري٥م ًمٌٞم٧م ذهٌقا  إظمقان اصمٜملم :اًم٤ًمئؾ

 ىمٓمٕم٦م وضمد أنف اًمًٞمئ٦م اًمٕم٤مدات هذه ُمـ ؾمٞمئ٦م، قم٤مدات ًمف وقم٤مده يّمكم ٓ اًمث٤مين وإخ

 .ًمٚمٌٞم٧م ذهٌقا  ح٤م أظمذه٤م، اًم٘مري٥م، هذا سمٞم٧م ذم حمٓمقـم٦م اًمٓم٤موًم٦م قمغم ذه٥م

 أظمقيف؟ سمٕمٚمؿ أظمذه٤م :اًمِمٞمخ

 .سم٤مًمٌٞم٧م يٕمرف،مه٤م ُم٤م أظمقه ٓ، :اًم٤ًمئؾ

 سمٕمض؟ ُمع يم٤مٟمقا  أنف ُمع :اًمِمٞمخ

 ص٤مروا ـمٌٕم٤مً  وم٤مجلامقم٦م اًمٌٞم٧م، إمم ذهٌقا  ح٤م سمٕمض، ُمع يم٤مٟمقا  مه٤م ٟمٕمؿ، :اًم٤ًمئؾ

 سم٤مًمنىم٤مت، قمٝمد وٕظمٞمف أظمذه٤م اًمذي أظمقه أن قمرف اًمذه٥م، ىمٓمٕم٦م قمغم يدوروا

ؾ  وإخ ـمٌٕم٤ًم، ومٞمف سمٞمٚمٞمؼ يمالًُم٤م ويمّٚمٛمف ُمٜمف، وم٠مظمذه٤م أظمذه٤م، اًمذي أظمقه أن ومتقصَّ

 .ُمّم٤مري ًمف ذم يّمكم، ٓ اًمذي هذا

 اًم٤ًمرق؟ أظمقة ُمـ اًم٤ًمرق ُمـ اًمذه٥م اًم٘مٓمع أظمذ أخكم :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 .ُمثالً  ديـ اًمذه٥م ص٤مطم٥م قمٜمد ًمف :اًمِمٞمخ

 هذا ومٞم٘مقل اًمرضمؾ، هذا ُمٜمف يريده اًمذي اًمديـ ُمٜمٙمر اًمرضمؾ وهذا ٟمٕمؿ، :اًم٤ًمئؾ

 سم٠مؾمٚمقب اًم٤ٌمىمل ًمف وُأرضمع ُمٜمٝم٤م، طم٘مل وآظمذ هذه اًمذه٥م ىمٓمٕم٦م أبٞمع أن٤م هؾ اًمرضمؾ،

، سمآظمر أو  ُمٙم٤من أِي  ذم َأطُمٓمُّٝم٤م أزوره، سمٌٞمتف اًمذه٥م ىمٓمٕم٦م ًمف ُأرضمع وإٓ يقصٚمقا

 اًمرضمؾ؟ هذا ُمٜمٙمروه إًمكم اح٤مل هذا ذم اهلل، قمٜمد أضمري واطمت٥ًم وأظمرج

 َأدِ » واًمًالم، اًمّمالت قمٚمٞمف ىمقًمف اجلقاب هذا ُمثؾ أُم٤مم قم٤مدة ٟمحـ ٟمقرد :اًمِمٞمخ

 اًمدائـ؟ أظمق اًم٤ًمرق ،شظم٤مٟمؽ ُمـ شَمـُخـ وٓ ائتٛمٜمؽ، ُمـ إمم إُم٤مٟم٦م
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 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 سمٞمنق أظمٞمف، قمـ ذيمرشمف اًمذي احلؼ ذًمؽ ُمثؾ سمِّده ٟمٗمًف، اًم٤ًمرق ًمقيم٠من :اًمِمٞمخ

 ًمف جيقز ٓ ًمف، ُمٜمٙمر وهق ُمٜمف اعمنوق قمٜمد طمؼ ًمف أنف سمدقمقى اًمذهٌٞم٦م، اًم٘مٓمٕم٦م هذه

 َأدِ »آٟمٗم٤ًم، اعمذيمقر احلدي٨م، ظمالف هذا ٕن ُم٤مًمف: سمنىم٦م ُمٜمف اعمنوق إٟمٙم٤مر ي٘م٤مسمؾ أن

 ش.ظم٤مٟمؽ ُمـ ختـ وٓ ائتٛمٜمؽ، ُمـ إمم إُم٤مٟم٦م

 ىمٚم٧م يمام شَمَٙمٚمَّؿ ومٝمق اًم٤ًمرق، هذا أظمق وإٟمام اًمدائـ، هق ًمٞمس اًم٤ًمرق هٜم٤م اًمقاىمع 

 ؾم٤مرىم٤مً  هق إذا ٕنف اًم٤ًمرق، وىمع ُم٤م ُمثؾ ذم ي٘مع أن أظمِمك وًمٙمـ سم٤مًم٤ًمرق، يٚمٞمؼ سمام

 ٟم٤موم٘م٦م ؾمقق هٜم٤مك وص٤مر إؾمػ ُمع اًمٙمقي٧م، ذم أن ي٘مع يمام ُم٤م سمْم٤مقم٦مً  أو ُم٤م ُم٤مًٓ 

 هل ُم٤م طم٤مضم٦مً  أن قمرف إذا إثامن، سم٠مبخس احل٤مضم٤مت شُم٤ٌمع رسمام، واًمٙمقي٧م سمٖمداد ذم

 هذا أن قمرف ُم٤م إذا اًم٤ًمرق، ذيؽ هق ومٞمٙمقن سمثٛمـ، إٟم٤ًمن وم٤مؿمؽماه٤م ُمنوىم٦م،

 أن٥َّم اًمذي إخ هذا قمغم مت٤مُم٤مً  شمٜمٓمٌؼ اًمّمقرة هذه أو ُمث٤مل، هذا ومٝمٜم٤م ُمنوق، اح٤مل

 اًمنىم٦م، ذم ذيٙمف ومٝمق ؾم٤مئٖم٦م، ًم٘مٛم٦م هق ُم٤م أظمذ هق صمؿ هىمتف، قمغم اًم٤ًمرق أظم٤مه

ر وٓ ًمف ُينمع وٓ هذه واحل٤مًم٦م  يِمٗمع ٓ ُمٜمف، اعمنوق قمٜمد طم٘م٤مً  ًمف هىمتف،أن ًمف ُيؼَمِ

 اعمٝمْمقم، احلؼ إمم يّمؾ أن جيقز ومام طمؼ ًمف إول اًم٤ًمرق يم٤من ًمق إٟمف ىمٚمٜم٤م يمام هذا ًمف

ر ٓ اًمٖم٤مي٦م ٕنف ًمٚمنميٕم٦م: خم٤مًمٗمف سمٓمري٘مف  ىم٤مقمدة ًمٞم٧ًم ىم٤مقمدة هذه اًمقؾمٞمٚم٦م، شُمؼَمِ

 اًمرضمؾ قمٜمد يم٤من ًمق ومٞمام ي٘م٤مل يمٚمف وهذا رء، هذا يم٤مومره، ىم٤مقمدة هل وإٟمام ُمًٚمٛم٦م،

 سمِّده ومالًٟم٤م أن ذقمل، دًمٞمؾ قمٜمده يم٤من ًمق أظمٞمف، ُمـ اًمذهٌٞم٦م اًم٘مٓمٕم٦م  أظمذ اًمذي اًمث٤مين،

 ُم٤م يمؾ اًم٤ٌمب، هذا ُمثؾ ومتحٜم٤م أنٜم٤م وًمق ُمٜمف، دقمقى جمرد إٓ هل ُم٤م ًمٙمـ طمؼ، ُمٜمف

 سمتامُمف احلؼ سمٞم٠مظمذ و قمٚمٞمف، ويدور سمٞمٚمػ وهق ومالن قمٜمد طمً٘م٤م ًمف أن اّدقمك واطمد

 ًمٞمس أنف ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ ٕنف مت٤مُم٤ًم، إُمقر اوٓمرسم٧م إذا ُمٜمف، ظِمٚم٦ًم ًمٙمـ زي٤مدة، وسمدون

قمل ُم٤م جمرد  .صح احلؼ، هذا صم٧ٌم قمٚمٞمف طم٘م٤مً  ًمف أنف اًمٜم٤مس، ُمـ زيد قمغم إٟم٤ًمن َيدَّ

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 ٓ هٜم٤م ُمٕمٚمقم، هق يمام سمِمٝمقد إشمٞم٤من واًمدًمٞمؾ، اًمؼمه٤من إىم٤مُم٦م ُمـ سمد ٓ :اًمِمٞمخ

قمل، أنف ؾمقى ذًمؽ ُمـ رء يقضمد  أطمًـ ذم شمٙمقن إُم٤م اًمدقمقى هذه يٙمقن ىمد َيدَّ
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 أىمؾ َيّدقمٞمف اًمذي احلؼ يٙمقن أو احلؼ، قمغم دومع هذاك ويٛمٙمـ وارد، هق اطمتامٓت

 .آظمره إمم َيّدقمل مم٤م سمٙمثػم

 هذه ُيٕمٞمد أن وقمٚمٞمف قمٚمٞمف، ىم٤مدُم٤مً  يم٤من ُم٤م يٗمٕمؾ أن إخ هلذا جيقز ومال ومٚمٝمذا 

 اشم٘م٤مء سمف، قم٤مُمٚمتٜمل سمام قم٤مُمٚمتؽ سم٠مين ُيذيّمره وأن ُمٜمف، اعمنوق إمم اًمذهٌٞم٦م، اًم٘مٓمٕم٦م

 ُيَ٘مِدم سم٠منف ًمف، حتريؽ اًمتذيمػم هذا ذم وًمٕمؾ احلدي٨م، هذا ًمف ويذيمر اًمنميٕم٦م، عمخ٤مًمٗم٦م

ف إًمٞمف  .اعمٝمْمقم طم٘مَّ

 ـمٞمٌف سمٓمري٘م٦م ًمف ُأقمٞمده٤م أن أردت أن إين ومٞم٘مقل اعمِم٤ميمؾ، خيِمك وًمٙمٜمف :اًم٤ًمئؾ

 .أن٤م ومٞمٜمل يِمؽ يٕمٜمل ُم٤م طمتك شمٙمقن

 واظمتٞم٤مر أهٚمف، إمم احلؼ يرضمع أن اعمٝمؿ ـمري٘م٦م، سم٠مي ُمٕمٚمٞمش ُمٕمٚمٞمش :اًمِمٞمخ

 .ضوري أُمر هذا اًمٓمريؼ

 سمٞمد اًمقاىمع اعمُـٜمْٙمر، اح٤مل ٕظمذ اًمنمقمٞم٦م اًمٓمري٘مف هل ُم٤م ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 اًمرضمؾ؟ هذا

 .سم٤مًمنمع اهلل، أنزل سمام حيٙمؿ ُمـ قمٜمد اًمدقمقى إىم٤مُم٦م همػم ذم ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .اًمدائـ هذا سمٞمد ووىمع سم٤مًمنمع ًمف حيٙمؿ مل وإن :اًم٤ًمئؾ

 .اعمقوقع ًمٜمٗمس رضمٕمٜم٤م ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .هىم٦م سم٠مؾمٚمقب ُمش ذقمل، سم٠مؾمٚمقب سمٞمده وىمع ٓ :اًم٤ًمئؾ

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 سمٕمد اإلٟم٤ًمن وهذا دٟم٤مٟمػم، قمنمة إٟم٤ًمن ُمـ اؾمتدان إٟم٤ًمن ُمثالً  يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 أو اإلٟم٤ًمن، هلذا ُمٌٚمًٖم٤م اًمدائـ اإلٟم٤ًمن هذا يد ذم ووىمع اًمدٟم٤مٟمػم، اًمٕمنمة أنٙمر ُُمّده

 اًمث٤مين؟ احلؼ ًمف وُيرضمع طَمّ٘مف، ي٠مظمذ ومٝمؾ ُمٜمف، أيمثر

 ُمـ شَمـُخـ وٓ ائتٛمٜمؽ، ُمـ إمم إُم٤مٟم٦م أِدي» ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك هل، هل :اًمِمٞمخ

ف، واعمُٜمَْٙمر اعمٝمْمقم اًمدائـ يد ذم وىمٕمقا  إًمكم اًمدٟم٤مٟمػم اًمٕمنم ه٤م ،شظم٤مٟمؽ  ُم٤مر طَم٘مُّ
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 اًمدٟم٤مٟمػم اًمٕمنم هذه وىمٕم٧م ح٤م قمٚمٞمف، جي٥م ومامذا اًمرضمؾ، ذاك قمٜمد طمؼ ُم٤مًمف أن اومؽمض

 .يده ذم

 .ًمف ُيرضمٕمٝم٤م أنف احلدي٨م فم٤مهر :اًم٤ًمئؾ

 .هق هذا :اًمِمٞمخ

 (11:  17:  71/ 558/واًمٜمقر اهلدى)

 (11:  75:  51/ 558/واًمٜمقر اهلدى) 

 بف؟ افقؾوء جيى هؾ إمريؽقي احلؽقمي مـ افؼرض

يـ :اًمِمٞمخ  احلٙمقُم٦م ُمـ اإلٟم٤ًمن اىمؽمض إذا إُمريٙمٞم٦م، احلٙمقُم٦م  ُمـ اًمدَّ

  إُمريٙمٞم٦م

 .اجلقاب واوح اإلؾمالُمٞم٦م، ًمٚمحٙمقُم٦م اًمقوم٤مء ُمـ أيمثر اًمقوم٤مء جي٥م

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

  (11:  18: 55/   513/  واًمٜمقر اهلدى) 



 بٗعّا عَ املٍّ٘ األعٗاُ
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 وافسـقر افؽؾى ثؿـ

  اهلر؟ ىمتؾ إذا اعم٘مّمقد ومٝمؾ اهلر، صمٛمـ قمـ هنك ط اًمٜمٌل طمدي٨م ذم: اًم١ًمال

ئف، قمـ ٓ، :اجلقاب ء قمـ هنك يمام ذا  . اًمٙمٚم٥م ذا

 ش.ـمػم أو زرع أو ُم٤مؿمٞم٦م يمٚم٥م إٓ: »ط اًمٜمٌل طمدي٨م ذم وضم٤مء ٟمٕمؿ،: اًم١ًمال

 ذم اًمٙمٚم٥م يِم٤مرك شُمرى ي٤م ومٝمؾ وُيـْخِرضمٝم٤م، اجلرذان ُمـ يتخٚمص يم٤من إذا اهلر 

 آؾمتثٜم٤مء؟

  صحٞمح؟ احلدي٨م هذا أن ُمًتحي أن٧م ومٝمؾ أن، أؾمتحي ٓ أن٤م :اجلقاب

 .. صمٛمـ قمـ هنك: اًم١ًمال

 . اهلر: اجلقاب

 . أجْم٤مً  اًمًٜمقر وضم٤مء ٟمٕمؿ،: اًم١ًمال

  صحٞمح؟ أنف شمٕمرف ًمٙمـ.. قمٗمقاً  يمٞمػ؟ :اجلقاب

 . ٟمٕمؿ: اًم١ًمال

 ش. اجل٤مُمع وٕمٞمػ»وش اجل٤مُمع صحٞمح» ذم هٜم٤م ًمٜمرى شمٕم٤مل :اجلقاب

 . ٟمٕمؿ ؿمٞمخ، ي٤م داود أيب ذم: اًم١ًمال

 ! داود أيب ذم يمقٟمف عمجرد صحٞمح يٙمقن ُم٤م :اجلقاب

 . قمٗمقاً  صححتف أن٧م ٓ،: اًم١ًمال

 . اعم٘مّمقد هذا ٟمٕمؿ، :اجلقاب

 . ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ،: اًم١ًمال

 وقمـ سمٞمٕمف قمـ اًمٜمٝمل وم٤معم٘مّمقد احلدي٨م، َصحَّ  إذا: اعمٝمؿ يتٌلم، ومٝمٜم٤م :اجلقاب

ئف،  إٓ» اؾمتثٜم٤مء هق اًمٙمٚم٥م طمدي٨م اًمث٤مين اًم١ًمال ُمـ اًم١ًمال هذا ُمـ شمٗمرع ُم٤م أُم٤م ذا
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 صحٞمح زم ىمؾ أظمل ي٤م ُمٝمؿ ًمٞمس آىمتٜم٤مء، ضمقاز قمدم طمٞم٨م ُمـش ُم٤مؿمٞم٦م أو صٞمد يمٚم٥م

  ٓ؟ وإٓ

 . ؿمٞمخٜم٤م ي٤م صحٞمح :ُمداظمٚم٦م

 . ًمٗمٔمف هق ُم٤م ه٤مه :اًمِمٞمخ

 ش. اًمًٜمقر وصمٛمـ اًمٙمٚم٥م صمٛمـ قمـ هنك» ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ُمًتثٜمك اًمٜمٝمل هذا ،شُم٤مؿمٞم٦م أو صٞمد يمٚم٥م إٓ: »اًمث٤مين اًم١ًمال ـمٞم٥م، :اجلقاب

 اهلر ي٘م٤مس هؾ: وم٘مقًمؽ اًمٙمٚم٥م، اىمتٜم٤مء قمـ اًمٜمٝمل ُمـ ُمًتثٜمك آؾمتثٜم٤مء هذا.. ُمـ

 ُمـ ُم٤مذا؟ ُمـ اؾمتثٜم٤مء اؾمتثٜم٤مء،ش ُم٤مؿمٞم٦م أو صٞمد يمٚم٥م إٓ» ٕنف وارد؟ همػم اًمٙمٚم٥م قمغم

 أو اهلر اىمتٜم٤مء أن أفمـ  ومٞمام شمٕمٚمؿ ٕنؽ احلٞمثٞم٦م، طمٞم٨م ُمـ يم٤مًمٙمٚم٥م ًمٞمس واهلر آىمتٜم٤مء،

 اًمٓمقاوملم ُمـ إهن٤م» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمٜمٝم٤م يمثػمة، سم٠مدًم٦م جيقز اًمًٜمقر

 .يمذًمؽ ًمٞمس واًمٙمٚم٥مش واًمٓمقاوم٤مت

  احلدي٨م؟ سمٜم٤م وصؾ أجـ. اًم١ًمال ُٟمٚمٖمل أن أو اًم١ًمال ُٟمَّمِحح أن إُم٤م ُأريد: وم٢مذاً  

 . واًمٙمٚم٥م اهلر :ُمداظمٚم٦م

ًمتف؟ أو اًم١ًمال أتٚمٖمل شمريد ُم٤مذا ٟمٕمؿ، :اجلقاب  قَمدَّ

 . اًمقاىمع ذم ؿمٞمخ ي٤م ًمؽ أىمقل أن٤م ٟمٕمؿ،: اًم١ًمال

 . ًمؽ أؾمٛمع وأن٤م :اجلقاب

 أراء سمٕمض هٜم٤مك ومٙم٤من سمٞمٕمف، ضم٤مز ٟمٗمع ومٞمف ُم٤م أن سم٤مًمٗم٘مف ضم٤مء ٟمٕمؿ،: اًم١ًمال

 وٓ وهمػمه٤م، اجلرذان ًم٘متؾ اهلر ذم ُمقضمقدة اًمٗم٤مئدة أن سمام إٟمف: شم٘مقل اًمتل واًمنموح

ئف ذم ًمٞمس ىمتؾ إذا وم٘مط أنف اهلر، صمٛمـ قمـ اًمٜمٝمل ومُٞمْحَٛمؾ سم٤مًم٘متؾ، يٕمٜمل إٓ يٛمٙمـ  ذا

 .وىمرأتف ومٝمٛمتف اًمذي ومٝمذا اجلرذان، ُمـ ًمٚمتخٚمص

 اًم٘مْمٞم٦م ٕن سم٤مًمٙمٚم٥م: شمرشمٌط ٓ اًم٘مْمٞم٦م أن قمغم يمالُمؽ ُمـ زم سمد أن وًمٙمـ 

 . ٟمٕمؿ أي آىمتٜم٤مء، سم٤مب ُمـ وإٟمام اًمٜمٗمع ىمْمٞم٦م ًمٞم٧ًم
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 . ظمٓم٠م اًمٗم٘مف يمت٥م سمٕمض قمـ ذيمرشمف اًمذي أن ًمؽ ُأَوِوح وأن٤م :اجلقاب

 . ٟمٕمؿ: اًم١ًمال

 قمغم يًتٕملم أن ُمثالً  ًمٚمّمٞم٤مد يٛمٙمـ ٓ اهلر، قمـ خيتٚمػ اًمٙمٚم٥م ٕن :اجلقاب

ـَ  قَمٚمَّْٛمتُؿْ  َوَُم٤م: ﴿أي٦م سمٜمٗمس إؿم٤مرة ذم يمام ُُمَٕمّٚمؿ، سمٙمٚم٥م وإٟمام يمٚم٥م، سم٠مّي  اًمّمٞمد  ُِم

ِرِح   [. 5:اح٤مئدة﴾ ]ُُمَٙمِٚمٌلِمَ  اجْلََقا

 . ُمٙمٚمٌلم: اًم١ًمال

 وشمْمٕمف اًمٓمريؼ ُمـ شم٠مظمذه يمٚم٥م أي ًمٞمس احلراؾم٦م يمٚم٥م يمذًمؽ ٟمٕمؿ، :اجلقاب

 .احلراؾم٦م ذم

 ويمذًمؽ ويٚمح٘مٝم٤م اًمٗمئران يّمٓم٤مد سمًجٞمتف، سمٓمٌٞمٕمتف ومٝمق اهلر أو اًمًٜمقر أُم٤م 

  واوح؟ احلٞمثٞم٦م، هذه ُمـ اًمٙمٚم٥م ُمع اهلر يًتقي ومال ذًمؽ، وٟمحق احلنمات

 . ٟمٕمؿ: اًم١ًمال

 ُمٜمّمقص أطمدمه٤م: اصمٜم٤من ؿمٞمئ٤من وآظمر، يمٚم٥ٍم  سملم اًمتٗمريؼ ُمـ يتٗمرع :اجلقاب

 ُمـ ٟم٘مص و٤مري٦م، أو ُم٤مؿمٞم٦م يمٚم٥م همػم يمٚم٤ٌمً  اىمتٜمك ُمـ أنف ُمٕمٚمقم سيح، سمٜمص قمٚمٞمف

 يمٚم٥م إٓ» إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء أطمد، ضمٌؾ ُمثؾ واًم٘مػماط ىمػماط، يقم يمؾ أضمره

 . ٟمٕمؿ أي ،شزرع أو: »اًمرواي٤مت سمٕمض وذم ،شُم٤مؿمٞم٦م أو صٞمد

ؤه سمٞمٕمف جيقز هؾ اًمٜمٝمل، ُمـ اعمًتثٜمك اًمٙمٚم٥م هؾ: اخلالف وىمع هٜم٤م  ٓ؟ أم وذا

ؤه سمٞمٕمف جيقز أنف ؿمؽ ٓ   اًمٗم٘مٝم٤مء، قمـ ٟم٘مٚمتف مم٤م إًمٞمف أذت اًمذي ًمٚمٛمٕمٜمك وذا

  واوح؟ يمذًمؽ، ًمٞمس اهلر ًمٙمـ

 . ٟمٕمؿ: اًم١ًمال

 قمغم يٌ٘مك أن يٜمٌٖملش اهلر صمٛمـ قمـ هنك» احلدي٨م يّمح طمٞمٜمام: إذاً  :اجلقاب

  واوح؟ ذًمؽ، وٟمحق واحلراؾم٦م اًمّمٞمد يمٚم٥م همػم ذم وَمُٞمَ٘مٞمَّد اًمٙمٚم٥م أُم٤م إـمالىمف،

 . واوح ٟمٕمؿ،: اًم١ًمال
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 . شمٗمْمؾ :اجلقاب

  (11:  75: 75/ 519/ واًمٜمقر اهلدى)

 (11:  71: 55/ 519/ واًمٜمقر اهلدى)

 افصقد ـؾى ظدا افؽالب بقع حرمي

ٜمقر اًمٙمٚم٥م صمٛمـ قمـ هنك: »ُمرومققًم٤م ضم٤مسمر قمـ  ش.واًًم

 أظمرضمفش. اًمّمٞمد يمٚم٥م ٓإ واًمٙمٚم٥م، اًمًٜمقر صمٛمـ قمـ هنك: »سمٚمٗمظ[ احلدي٨م روي]

 يمٚم٥م» زي٤مدة يٕمٜمل اًمٜم٤ًمئل يم٠من: ىمٚم٧مش. سمّمحٞمح هق ًمٞمس: »قم٘مٌف وىم٤ملش 791/  5» اًمٜم٤ًمئل

 وًمألطم٤مدي٨م ي٠ميت، مم٤م وًمٖمػمه٤م اعمت٘مدُم٦م ًمٚمٓمرق وخم٤مًمٗمتف ؾمٚمٛم٦م، سمـ مح٤مد ًمتٗمرد ،شاًمّمٞمد

ظمرى  ذم خمرج وهق اًمٌدري، ُمًٕمقد أيب طمدي٨م ُمثؾ ُمٓمٚم٘م٤م، حتريام اًمٙمٚم٥م ًمثٛمـ اعمحرُم٦م ٕا

ؾمتثٜم٤مء ُمٕمٜمك ًمٙمـش. 7597» شاإلرواء»  شمٌٞمح اًمتل اًمّمحٞمح٦م ًمألطم٤مدي٨م دراي٦م، صحٞمح ٓا

ؿمٞم٤مء يم٤ًمئر صمٛمٜمف وطمؾ سمٞمٕمف، طمؾ يمذًمؽ يم٤من وُم٤م اًمّمٞمد، يمٚم٥م اىمتٜم٤مء  طم٘م٘مف يمام اعم٤ٌمطم٦م ٕا

 وًمٕمٚمف ُمٝمؿ، وم٢مٟمف ومراضمٕمف ،«559 - 555/  5ش »اعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي ضمٕمٗمر أبق اإلُم٤مم

 وٓ قمٜمف، سم٢مؾمٜم٤مده رواه وىمد هذا، مح٤مد طمدي٨م قمـ - اًمٓمح٤موي أقمٜمل - ؾمٙم٧م ذًمؽ أضمؾ ُمـ

 قمـ أطمدمه٤م يٜمٗمؽ وم٘مد رواي٦م، وصمٌقشمف دراي٦م احلدي٨م صمٌقت سملم شمالزم ٓ ٕنف ضمٞمدا، أراه

ظمر،  ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم قمٜمف، ظم٤مرج سمدًمٞمؾ ُمٕمٜم٤مه صم٧ٌم وًمٙمٜمف ُمٌٜم٤مه، يث٧ٌم مل وم٢مٟمف هذا، يمٛمثؾ ٔا

 يٙمقن ًمٙمـ ،ط اًمٜمٌل قمـ صمٌقشمف ذم ؿمؽ ٓ إؾمٜم٤مده صحٞمح٤م احلدي٨م يٙمقن وم٘مد ذًمؽ،

قظم٤م  ش.اح٤مء ُمـ اح٤مء إٟمام: »يمحدي٨م ُمًٜم

 .(7751/ 1/5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اخلؿر بقع حتريؿ

 أي٦م هذه أدريمتف ومٛمـ اخلٛمر، طمرم شمٕم٤ممم اهلل إن[ : »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شيٌع وٓ ينمب ومال رء، ُمٜمٝم٤م وقمٜمده
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 .[وسمٞمٕمٝم٤م اخلٛمر حتريؿ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 .(559/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 بقعف ظـ وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل هنك افذي ادوء تعريػ

 :ُمرومققًم٤م اعمزين اهلل قمٌد سمـ إي٤مس قمـ

 [صحٞمحش. ]اح٤مء سمٞمع قمـ ط اهلل رؾمقل هنك»

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اح٤مء سمخالف وإهن٤مر، اًمٌح٤مر يمٛمٞم٤مه ًمف ُم٤مًمؽ ٓ اًمذي اعمِم٤مع اح٤مء أنف ؿمؽ ٓ

 سمٙمده أطمٞم٤مه٤م ُمقات أرض ُمـ أو واحلٗمر، سم٤مًٔم٦م أروف ُمـ ص٤مطمٌف اؾمتٜمٌٓمف اًمذي

 .أجًْم٤م اًمٗمحؾ ُم٤مء سمٕمٛمقُمف ويِمٛمؾ وضمٝمده،

 (558/ 7) اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح





 الزبح ٌشبة
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 افؼع دم معقـي كسبي فؾربح هؾ

 اإلؾمالم؟ ذم ٟم٦ًٌم ًمٚمرسمح هؾ: اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال قمـ ي٠ًمل اإلظمقة أطمد :ُمداظمٚم٦م

 اإلؾمالم: يمامل ُمـ وذًمؽ سمْم٤مقم٦م، أِي  ذم اًمرسمح حتديد اًمًٜم٦م ذم ي٠مت مل :اًمِمٞمخ

 هذه ُمـ اًمٍمف ٕن ًمِـَؿ؟ ىمٚمٞماًل، اًمرسمح يٙمقن أن يٗمرض اًمقاىمع ُم٤م سمْم٤مقم٦م ٕن

 ُمٜمف يِمؽموا اًمٜم٤مس يقم يمؾ ذًمؽ، وٟمحق واًمٓمحلم واًمرز اًمًٙمر ُمثؾ يمثػم اًمٌْم٤مقم٦م

 .أـمٜم٤من يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس

٤ٌَمع ٓ أؿمٞم٤مء هٜم٤مك ًمٙمـ   ومٚمٞمس آظمره، إمم ىمٓمٕمتلم ىمٓمٕم٦م، إٓ اًمِمٝمر ذم رسمام ُمٜمٝم٤م ُي

 .إومم ًمٚمامدة اًمرسمح يمذاك اح٤مدة هلذه رسمح يقوع أن احلٙمٛم٦م ُمـ

 وأن سم٤مًمِم٤مري، يٖمرر أن ًمٚم٤ٌمئع جيقز ٓ أنف اًم١ًمال هذا ُمثؾ ذم ي٘م٤مل ُم٤م يُمّؾ  ًمٙمـ 

 ًمت٤َّمت يٕمٜمل..اًمتج٤مر ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض ي٘مقل يمام ُمٜمف يٓمٚمٌف اًمذي اًمرسمح سم٠من يقمهف

 ومٝمذا يمذاب، وهق دومٕم٧م ُم٤م اح٤مل رأس ،دومٕم٧م ُم٤م اح٤مل رأس أن٧م: ي٘مقل ،يٙمذب

 .جيقز ٓ إؾمٚمقب

 ُم٤مئ٦م ويٓمٚم٥م وقمنمة ُم٤مئ٦م ومٞمٓمٚم٥م ُم٤مئ٦م، ُمثالً  اح٤مل رأس أن يٕمٚمؿ هق أُم٤م

 سمٕم٧م، وُم٤م هذا ُمـ أيمثر دومع همػمك: ي٘مقل وٓ سم٤مًمِم٤مري ُيَٖمِرر ٓ ًمٙمٜمف وقمنميـ،

 .ُمٕمرووم٦م يمثػمة يمٚمامت

 ي٠ميت طمٞمٜمام ؾمٞمٜمٙمِمػ ومًٞمٜمٙمِمػ، ـمامقم٤مً  يم٤من إن ٕنف يِم٤مء: ُم٤م يرسمح أن ومٚمف 

 سم٤مًمًٕمر، ومٞمف يتحٙمؿ يم٤من أنف يتٌلم أنف سمٕمد ومٞمام سمد ومال ُمرة، وصم٤مين ُمرة أول قمٜمده زسمقن

 أن اًمٜم٤مس ـمٌٞمٕم٦م ٕن سمْم٤مقمتف: ؾمتٙمًد وطمٞمٜمئذٍ  همػمه، ُمـ أيمثر ؾمٕمراً  ُمٜمف وي٠مظمذ

ء قمغم ُيْ٘مٌِٚمقا   .إثامن سم٠مرظمص يٌٞمع اًمذي اًمت٤مضمر ُمـ اًمنما

 (11:  59: 58/ 315/ واًمٜمقر اهلدى)



 558   ٟم٦ًٌم اًمرسمح   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 افدوفي تسعر بغر فؾسؾعي افتوجر بقع حؽؿ

 وسملم اعمقاـمـ سملم اشمٗم٤مق جيري اًمٕمراق ذم أن ُم٠ًمخ٦م اًمٙمريؿ اًمِمٞمخ: ُمداظمٚم٦م

 يريد صمؿ اًمًٕمر، هبذا يٌٞمٕمٝم٤م أن قمغم حمدد، سمًٕمر خمّمقص٦م ؾمٚمع سمٞمع قمغم اًمدوًم٦م

 إصمؿ؟ ذًمؽ ذم هؾ اعم٘مرر، اًمٌٞمع قمغم اًمزي٤مدة اعمقاـمـ

 مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن أفمٜمٙمؿ اًمٞمقم، اًم٘م٤مئٛم٦م ًمٚمٜمُُٔمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ضمديد أُمر ًمٞمس هذا :اًمِمٞمخ

 ح٤م اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام ومٞمف، اًمتًٕمػم جيقز ٓ أنف احل٤مضم٤مت سمٞمع ذم إصؾ أن

ِٕمر: »ىم٤مل اًمتًٕمػم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٜمف ـمٚمٌقا  ًَ  ش.اهلل اعمُـ

 ٟمٔم٤مم فمٝمر صمؿ اح٤موٞم٦م، اًم٘مرون ـمٞمٚم٦م يمٚمف اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل ضمرى هذا وقمغم 

 .اًمٙمٗمر سمالد ذم اًم٘م٤مئؿ اًمٜمٔم٤مم سم٥ًٌم اإلضم٤ٌمري اًمتًٕمػم

 يِمؽمون ًمٚمذيـ سم٤مًمٜم٦ًٌم اإلضمح٤مف، ُمـ رء هٜم٤مك يم٤من أنف سم٥ًٌم هذا وًمٕمؾ 

 يقضم٥م اًمقوٕمل اًم٘م٤مٟمقن ومٙم٤من يمٗم٤مر، ٕهنؿ ؿمخيص: وازع هٜم٤مك وًمٞمس احلقائ٩م

 هذا قمغم اؾمامً  اإلؾمالُمٞم٦م اًمدول ومجرت اًمتًٕمػم، اًمِمٕم٥م قمغم يٗمرض أن ومٕمالً  قمٚمٞمٝمؿ

 .احل٤مضمٞم٤مت ُمـ يمثػم شمًٕمػم ؾمٌٞمؾ ومًٚمٙمقا  إورويب، اًمٜمٔم٤مم

 ذم إٓ اًمِمٕم٥م، قمغم اًمتًٕمػم ومرض قمدم إصؾ: ومٞم٘مقل ُيَٗمّرق، اإلؾمالُمل اًمٗم٘مف

 .ُمٕمٞمٜم٦م فمروف

 ومٞمٝم٤م يراقمل أن اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ قمغم شمقضم٥م ـم٤مرئ٦م، فمروف هٜم٤مك يم٤مٟم٧م إذا: أي 

 قمغم اًمتًٕمػم ٟمٔم٤مم يٗمرض أن ًمف اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ: ومحٞمٜمئذٍ  اعمًٚمٛملم، ُمّمٚمح٦م

 .اًميوري٦م احل٤مضمٞم٤مت

 إؾمػ ُمع اًمٞمقم اًم٘م٤مئٛم٦م احلٙمقُم٤مت هذه ذم اإلؾمالُمل اًمٜمٔم٤مم هذا أجـ ًمٙمـ 

 ُمقضمقداً  يم٤من وم٢من ىمٌؾ، ُمـ يم٤من أم ـم٤مرئ هق هؾ قمٜمديمؿ اًمٜمٔم٤مم هذا وم٤مٔن اًمِمديد،

 ُمـ يٜمٓمٚمؼ أن يٜمٌٖمل اجلقاب طمٞمٜمذاك اًمٌالد، ُمـ يمثػم ذم ُمقضمقد هق يمام ىمٌؾ ُمـ

 .ـم٤مرئ٦م ًمٔمروف إٓ اًمتًٕمػم قمدم ٕصؾ ا اًم٤ًمسم٘م٦م، اًم٘م٤مقمدة
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 اًمِمٕم٥م، ُمّمٚمح٦م ذًمؽ ذم راقمقا  اًمتًٕمػمة هذه ووٕمقا  اًمذيـ أن وُمِرض وم٢من 

ٙم٤مً  وًمٞمس ًمٚمٛمّمٚمح٦م، ُمراقم٤مة اًمتًٕمػم ٟمتٚمزم أن ٟمحـ ٥مومٞمج ًُّ َ  واًم٘م٤مٟمقن سم٤مًمٜمٔم٤مم مَت

 .احل٤ميمؿ

 هذا اًمتزام جي٥م ٓ أنف ضمداً  ومٌدهل ذًمؽ، ظمالف قمغم اعمّمٚمح٦م يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م 

 .خم٤مًمٗمتف جيقز سم٤مًمت٤مزم وأنف اًمتًٕمػم،

 ُُمٚماِما  ًم٧ًم ٕين جيقز، ٓ أو جيقز: أىمقل أن أؾمتٓمٞمع ٓ أن٤م اًمٙمالم، وظمالص٦م

 .اًمتًٕمػم هذا قمغم سم٤مًم٤ٌمقم٨م

 ٓ، أو اًمتًٕمػم ُمّمٚمح٦م حت٘مؼ قمغم اجلقاز سمٕمدم أو سم٤مجلقاز اًم٘مقل ُأقَمِٚمؼ وًمٙمٜمل 

 .ومال وإٓ اًمتزاُمف وضم٥م سم٤مًمتًٕمػم شمتح٘مؼ اعمّمٚمح٦م يم٤مٟم٧م وم٢من

  (11:  75:  39/ 575/واًمٜمقر اهلدى)

 إشعور رؾع ظذ افتجور اتػوق حؽؿ

 اًمًٚمٕم٦م سمٞمع قمغم اًمتج٤مر ُمـ سمٕمض يتٗمؼ أن.. سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 ري٤مل، سمخٛمًلم سمٞمٕمٝم٤م قمغم مجٞمًٕم٤م ويتٗم٘مقن ري٤مٓت، مخ٦ًم اًمًٚمٕم٦م ىمٞمٛم٦م شمٙمقن سمحٞم٨م

 ذًمؽ؟ ذم احلٙمؿ ومام

 اهلل يرزق اًمٜم٤مس دقمقا : »ىم٤مل ط اًمٜمٌل ٕن جيقز: ٓ هذا آشمٗم٤مق :اًمِمٞمخ

 اًمدوًم٦م ُمـ آشمٗم٤مق جيقز ٓ سمؾ إؾمٕم٤مر، رومع قمغم آشمٗم٤مق جيقز ومالش سمٕمض سمٕمْمٝمؿ

 أن: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء وم٘مد وإٓ ُمٕمٞمٜم٦م، فمروف ذم إٓ إؾمٕم٤مر شمقطمٞمد قمغم

 إذا سم٤مًمؽ ومامش اعمًٕمر هق اهلل إن: ىم٤مل ًمٜم٤م، ؾمٕمر! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا  اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض

 !سمْم٤مئٕمٝمؿ؟ أؾمٕم٤مر ذم ويٖم٤مًمقا  اًمٜم٤مس يًتٖمٚمقا  أن اًمتج٤مر ُمـ اًمٜم٤مس اشمٗمؼ

 (11:59:15/ (5) راسمغ ومت٤موى)
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 افربح حتديد حؽؿ

 وم٠مي ومٚمذًمؽ حمدوًدا، ُم٘مٜمٜم٤ًم رسمًح٤م سم٠من اًمت٤مضمر ي٠مُمر ُم٤م اًمنمع ذم هٜم٤مك ًمٞمس :اًمِمٞمخ

ء اعمحت٤مضملم اًمٜم٤مس طمؼ ذم اإلضمح٤مف قمدم طمدود ذم يِم٤مء ُم٤م يرسمح أن ًمف شم٤مضمر  ًمنما

 فمروف ذم إٓ ضم٤مئز همػم هق اًمدوًم٦م ُمـ اًمتًٕمػم سم٠من: آٟمًٗم٤م ىمٚم٧م وم٠من٤م ُمٜمٝمؿ، سمْم٤مئع

 رومع ذم يًٌٌقن أهنؿ وفمٝمر اًمتج٤مر، قمغم اجلِمع شمًٚمط إذا: اًمٔمروف هذه ُمـ ُمٕمٞمٜم٦م،

 حمدوًدا رسمًح٤م شمٗمرض وأن شمتدظمؾ أن ًمٚمدوًم٦م يٛمٙمـ احل٤مًم٦م هذه ومٗمل إؾمٕم٤مر،

، ًٓ  ٕن حمدد: رسمًح٤م هٜم٤مك وًمٞمس يًٕمر، أن ٕطمد ومٚمٞمس اًمٕم٤مدي٦م اًمٔمروف ذم أُم٤م ُمٕم٘مق

 حيرز أن اعمٕم٘مقل ُمـ ًمٞمس شم٤ٌمع اًمتل اًمٌْم٤مئع سم٠من يٗمرض أن أبًدا يٕم٘مؾ ٓ اًمرسمح حتديد

 ذم إٓ ي٤ٌمع ٓ رء وهٜم٤مك سم٤مٕـمٜم٤من، يقم يمؾ ي٤ٌمع رء ومٝمٜم٤مك اعمئقي٦م، اًمرسمح ٟم٦ًٌم

 يقم يمؾ شم٤ٌمع هذه آظمره، وإمم واًمٗمقايمف يم٤مخلي يم٤محل٤مضم٤مت ؿمٞمئلم أو رء اًمِمٝمر

 ٓ وًمذًمؽ اًمٙمثرة، هبذه اقمت٤ٌمر ٓ ومٝمذا ذًمؽ وٟمحق دم٤مرة ُمثاًل  أُم٤م اعم٘مٜمٓمرة، سم٤مًم٘مٜم٤مـمػم

 أن قمٚمٞمف اعمًٚمؿ ًمٙمـ اعمًٕمر، هق وضمؾ قمز اهلل وم٢من اًمًٕمر حتديد ُمٌدأ ًمٞمقوع ي١مظمذ

 .إؾمٕم٤مر ذم يٖم٤مزم وٓ سم٤معم١مُمٜملم رطمٞماًم  يٙمقن وأن وضمؾ قمز اهلل يت٘مل

 اعمحتٙمر ي٤ًمقمد آطمتٙم٤مر ٕن آطمتٙم٤مر: احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع طمرم ذًمؽ أضمؾ ُمـ

 اطمتٙم٤مر هٜم٤مك يٙمقن ٓ طمٞمٜمام أُم٤م اعمحرم، آطمتٙم٤مر يمًٕمر ؾمٕمره٤م ذم اعمٖم٤مٓة قمغم

 ًمٚمرسمح ؾمٕمر هٜم٤مك ومٚمٞمس ويٌٞمٕمقهن٤م يِمؽموهن٤م اًمٜم٤مس جلٛمٞمع ُمِم٤مقم٦م اًمٌْم٤مقم٦م وشمٙمقن

 .حمدد

 .قمٜمدي ُم٤م هذا

 (11:11:11/ (3) راسمغ ومت٤موى)
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 وضع دم افتقشع حمدوًدا فقس افربح بلن افؼقل معـك فقس

 ادشسيـ ـوهؾ تثؼؾ أربوح

 أن ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس حمدوًدا، ًمٞمس اًمرسمح واهلل اًمنمع طمٙمؿ: ي٘مقل ح٤م اإلٟم٤ًمن :اًمِمٞمخ

 اًمرسمح ٟم٦ًٌم يرومع هق يريد ح٤م هق، يٜمِمٚمح ؾمقف ٕنف شمِمٚمٞمًح٤م: اًمٜم٤مس ُيَِمّٚمح اإلٟم٤ًمن

 .هق يٗم٘مر ؾمقف

 اًمرسمح صمؿ شمٜمزل، ممٙمـ شمٓمٚمع ممٙمـ دم٤مرة ٕنف اًمرسمح: طمدد ُم٤م ًَمـامَّ  اًمنمع ًمٙمـ 

 سمح٤مضم٦م اإلٟم٤ًمن يقم يمؾ يم٤من إذا اعم٤ٌمع اًمٌمء اعم٤ٌمع، ًمٚمٌمء سم٤مًمٜم٦ًٌم خيتٚمػ شمٕمرف

 رء وهذا مت٤مُم٤ًم، سم٤مًمٕمٙمس اًمٕمٙمس وقمغم ىمٚمٞمؾ، رسمحف يٙمقن احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م إًمٞمف،

 ي٘مقل يمام اًمرسمح، ذم ُُمَٕمّٞمٜم٦م ٟم٦ًٌم ومرض ُم٤م أنف اًم٤ٌمًمٖم٦م احلٙمٛم٦م وُمـ اىمتّم٤مدي٤ًم، ُمٕمروف

 اإلؾمالم ذم رء ومٞمف ُم٤م وم٘مط، اًمثٚم٨م ًمف أن اعمِم٤ميخ سمٕمض قمـ يٜم٘مٚمقا  اًمٜم٤مس سمٕمض

 قمٜمده إٟم٤ًمن رب ٕنف اًمتحديد، هذا يٙمقن أن اًمقاىمع ذم ُمٕم٘مقل وًمٞمس إـمالىم٤ًم، هٙمذا

 اًمثٛمـ أدى ُمْم٤مقمٗم٦م، أوٕم٤مف يرسمح ممٙمـ هذا اًم٘مديٛم٦م، أصم٤مر ُمـ يٕمتؼم رء

 ُمثاًل، اًمرز ُمـ اًمتج٤مر يِمٙمق إًمخ، ُمتٞمنة سمْم٤مقم٦م اعمٚمح وسم٤مًمٕمٙمس ُمْم٤مقمٗم٦م، أوٕم٤مف

 .يرسمحقن ٓ أو ديٜم٤مر، ٟمّمػ أو ديٜم٤مر رسمع إٓ هلؿ يرسمحقن ٓ أهنؿ يِمٙمق

َتٝمٚمؽ اًمذي وم٤مًمٌمء  ًْ  إن: ي٘م٤مل ومٚمام أىمؾ، رسمحف يٙمقن احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م سمٙمثرة ُي

 شمٓمٞمؼ ٓ ُم٤م إرسم٤مح ُمـ ويْمع يٜمٓمٚمؼ اإلٟم٤ًمن أن ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس حمدود همػم اًمرسمح

 قمـ وُيَٗمِتِمقا  يؽميمقه ؾمقف ٕهنؿ احل٘مٞم٘م٦م، ذم قمٚمٞمف اخل٤ًمرة شمرضمع ؾمقف ٕنف اًمٜم٤مس:

 .ٟمٕمؿ أي همػمه،

 (11:  11: 57/ 757/ واًمٜمقر اهلدى)

 افتسعر حؽؿ

 هؾ: يٕمٜملش اهلل هق اعمًٕمر: »طمدي٨م قمـ ي٠ًمل: إؾمئٚم٦م إمم ٟمٕمقد أن :ُمداظمٚم٦م

 صحٞمح؟ هق
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 هق اهلل ٕن اًمتًٕمػم: قمدم إصؾ: أي صحٞمح، هذا احلدي٨م ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

ِٕمر ًَ  .مت٤مُمف ذم اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام اعمُ

ء اًمٌٞمع طمري٦م شمٙمقن أن: هذا وُمٕمٜمك   جيقز وٓ وىمدم، ؾم٤مق قمغم ىم٤مئٛم٦م واًمنما

 ُي٘م٤مد اإلؾمالُمل اعمجتٛمع ٕن ذًمؽ اًمٕم٤مم: اًمًقق ذم يتدظمؾ أن طم٘م٤مً  اعمًٚمؿ ًمٚمح٤ميمؿ

 ومٝمق اعم١مُمـ ىمٚم٥م ُمـ ٟم٤مسمٕم٦م شمرسمٞم٦م: إطمدامه٤م اصمٜمت٤من، وؾمٞمٚمت٤من ومٞمف وُيَرسمَّك.. ومٞمف سمٜمٔم٤مم

 اًمذي اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ ُمـ ٟم٤مؿمئ٦م واًمؽمسمٞم٦م ديٜمف، أطمٙم٤مم خي٤مًمػ وٓ وضمؾ قمز اهلل يت٘مل

 وضمد إذا صمؿ أطمقاهلؿ، قمغم يتٕمرف أو اعمًٚمٛملم، أطمقال يتحًس أنف ومٞمف اعمٗمروض

وم٤مً   ومٞمٝمؿ ُمٝمؿ اٟمحرا  اًمقاىمع طم٥ًم سمًقـمف، أظمرى وشم٤مرةً  سمّمقشمف وشم٤مرة سمٚم٤ًمٟمف شم٤مرةً  ىَمقَّ

 شمٚمؽ ُمـ ٟمققم٤مً  شم٘متيض اًمنمقمٞم٦م اعمّمٚمح٦م أن يرى صمؿ أوًٓ، قمٚمٞمف يٓمٚمع هق اًمذي

 .آٟمٗم٤مً  إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م

ء اًمٌٞمع: هذا قمغم  أو ىمٞمد هٜم٤مك ًمٞمس احل٤ميمؿ، ُمـ ُمٓمٚم٘م٤مً  يٙمقن أن يٜمٌٖمل واًمنما

 ًمت٘مقيؿ يم٤مومٞم٦م هل وذوط، ىمٞمقد ُمـ ط ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم سمف اهلل ضم٤مء ُم٤م ٕن ذط:

 .ُمًت٘مٞمؿ ساط قمغم ؾمقي٤مً  يٛمٌم أن اإلؾمالُمل اعمجتٛمع

.. اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ هذا طمٙمؿ حت٧م يٕمٞمِمقن اًمذيـ إومراد ه١مٓء سمٕمض أن سمد ٓ

ة قمـ وخيرضمقن يِمذون ىمد طم٘م٤مً  اعمًٚمؿ  سمٕمض ذم وًمق اعمًت٘مٞمؿ اًمٍماط وقمـ اجل٤َمدَّ

 قمٗم٤من سمـ قمثامن قمـ اعمروي إثر ومٞمف وَيّْمُدق اعمًٚمؿ، احل٤ميمؿ يتدظمؾ هٜم٤م إطمٙم٤مم،

 وُيَرسِمـل – يٛمٜمع: أي – َيِزعّ  وضمؾ قمز اهلل إن: »طمٙمٛم٦م ٟمٕمتؼمه ٕنٜم٤م سمّمحتف: أقمٚمؿ واهلل

 أُم٤م وطم٘م٤ًم، ومٕمالً  اعم١مُمٜملم اًمٜم٤مس ُيريب إٟمام اًم٘مرآن ٕنش سم٤مًم٘مرآن يزع ٓ ُم٤م سم٤مًمًٚمٓم٤من،

 شمرسمٞمتٝمؿ يتقمم إٟمام ومٝمذا ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو وٕمػ أو زهمؾ أو ُمرض ىمٚمقهبؿ ذم اًمذيـ

 .اًمًٚمٓم٤من

 ُمـ سمقازع ىمٚمٜم٤م يمام يٜمٓمٚم٘مقن اًمٜم٤مس أن ٕضمؾ هق ذقم٤ًم: ُمٜمف ُمٜمع إٟمام اًمتًٕمػم هذا

 يرزق اًمٜم٤مس دقمقا  ًم٤ٌمد، طم٤مض يٌع ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل: ُمثالً  ىمٌٚمٝمؿ،

 .اًمٌْم٤مقم٦م ص٤مطم٥م يرى ُم٤م طم٥ًم قمغم اًمتًٕمػم.. اًمٌٞمع: أيش سمٕمض ُمـ سمٕمْمٝمؿ
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 وًمٚمٓمٚم٥م، ًمٚمٕمرض ظم٤موع آىمتّم٤مدي سم٤مًمٜمٔم٤مم ُيًٛمك ُم٤م اًمٜمٔم٤مم شمٕمٚمٛمقن وأنتؿ 

 قمـ وطم٤مضم٦م ختتٚمػ سمْم٤مقم٦م قمـ سمْم٤مقم٦م ٕن ُم٤م: ًمٌْم٤مقم٦م ُمٕملم ؾمٕمر طمد جيقز ومال

 .آظمره إمم ختتٚمػ طم٤مضم٦م

 سم٤مٕطمٙم٤مم اًمؽمسمٞم٦م.. إومم اًمقؾمٞمٚم٦م هذه قمـ وظمرج ُم٤م جمتٛمعٌ  ومًد إذا وًمٙمـ

 أطمٙم٤مم سمٛم٘مت٣م وحيٙمٛمقن: أي يٚمتزُمقهن٤م يٕمقدوا ومل قمٜمٝم٤م، ظمرضمقا  اًمنمقمٞم٦م

ِٕمر أن اعمًٚمؿ ًمٚمح٤ميمؿ طمٞمٜمئذٍ  اإلؾمالم، ًَ  أو ؿمخص طمٙمؿ ُمـ ٟم٤مسمٕم٤مً  ًمٞمس شمًٕمػماً، ُي

 ذم آىمتّم٤مد سمٜمٔم٤مم: وصم٤مٟمٞم٤مً  اإلؾمالم، سم٠مطمٙم٤مم: أوًٓ  ُمٕمروم٦م هلؿ وًمٞمس وم٘مط، ؿمخّملم

 .اإلؾمالُمل اعمجتٛمع هذا طم٤مضم٤مت سمقاىمع: وصم٤مًمث٤مً  اإلؾمالم،

 آظمتّم٤مص٤مت يمؾ ُمـ دمٛمع وزارة أو هٞمئ٦م أو جلٜم٦م هٜم٤مك يٙمقن أن يٜمٌٖمل وإٟمام 

ِٕمرون اًمقوع، يدرؾمقن ه١مٓء طمٞمٜمئذٍ  اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ ًَ  قمغم أؿمٞم٤مء ويٓمٚم٘مقن أؿمٞم٤مء ومُٞم

 .إصؾ هق ُم٤م

ً، ٟمٔم٤مُم٤مً  يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ هذا وًمٙمـ  شمًٕمػم.. اًمٙمٗمر سمالد ذم اًمِم٠من يمام ُمًتٛمرا

: اإلؾمالُمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ُمـ إول اًم٘مًؿ ذم اًمن ًمٙمؿ يٌدو هٜم٤م ح٤مذا؟ اخلط، ـمقل قمغم

 اًمتل هل وىمٚمٌل ٟمٗمز وازع قمٜمدهؿ ًمٞمس.. يٚمتزُمقهن٤م ذقمٞم٦م أطمٙم٤مم قمٜمدهؿ ًمٞمس هؿ

 دائامً  ُمًتٛمرة سمٓمري٘م٦م اًمتًٕمػم ذم ٟمٔم٤مُمٝمؿ أصٌح وًمذًمؽ اًمّمحٞمح٦م: اًمقضمٝم٦م شمقضمٝمٝمؿ

 .وأبداً 

 أن أجْم٤مً  اًم٤ًمسم٘م٦م، اجلٚم٦ًم ذم اًم٤ًمسم٘م٦م إطمٙم٤مم سمٕمض ذم ىمٚمٜم٤م يمام اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ

 يمذًمؽ سمٛمّمٚمح٦م، إصؾ هذا قمـ اخلروج أطمٞم٤مٟم٤مً  جيقز ًمٙمـ ويمذا، يمذا ذم إصؾ

ّٕمر: اًمتًٕمػم ذم ٟم٘مقل ًَ  ؾمٕمر: »ىم٤مًمقا  آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف ُم٤م ًمٕمكم احلدي٨م هذا ؾم٥ٌم اهلل، هق اعمُ

ش اهلل هق اعمًٕمر: »ىم٤مل احل٤ميمؿ، وهق.. ًمٜم٤م ؾمٕمرش اعمًٕمر  اهلل: ىم٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م ًمٜم٤م

 اًمٕم٤ٌمد يرزق طمًٌام وضمؾ، قمز اهلل ُمـ هٙمذا يٙمقن أن يٜمٌٖمل اًمتًٕمػم أن إصؾ: أي

 .آظمره وإمم وىمٚم٦مً  يمثرةً 

 ُمٕمٞمٜم٦م ظم٤مص٦م ًمٔمروف إٓ اًمتًٕمػم إمم يّمػم أن جيقز ومال اعمًٚمؿ، احل٤ميمؿ أُم٤م

 .ٟمٕمؿ اعمختٚمٗم٦م، آظمتّم٤مص٤مت ذوي دمٛمع قمٚمٛمٞم٦م وهبٞمئ٦م
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 ..اعمًٕمر قمٌد يًٛمك أن ُينمع! ؿمٞمخٜم٤م قمٚمٞمف وأفمـ :ُمداظمٚم٦م

 .اعمًٕمر هق اهلل إن ٟمٕمؿ، ًمالؾمؿ، سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 اًمتُّج٤مر ُمـ يمثػًما  ٕن اإلظمقان: يًٛمع طمتك هذا ٕن طم٘مٞم٘م٦ًم: ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

ِٕمر ُمثالً  اًمدوًم٦م اًمدوًم٦م، شمًٕمػمة قمـ خي٤مًمٗمقن ًَ  يرى ٕنف وم٤مًمت٤مضمر: سمديٜم٤مر اًمًٚمٕم٦م هذه شُم

 ُمثاًل، ىمروش ومخ٦ًم سمديٜم٤مر هذه اًمًٚمٕم٦م ومٞمٌٞمع.. يٕمٜمل رأجف قمغم ُمٕمف ُيَقوِمـل ٓ هذا سم٠من

 ُيَٕمِروف أنف ؿمؽ ٓ اًمتًٕمػمة، قمـ واعمخ٤مًمٗم٦م اخلروج هذا أن ؿمؽ ٓ ومٓمٌٕم٤ًم،

 ٓ ىمد أطمٞم٤مٟم٤ًم، ص٤مرُم٦م قم٘مقسم٦م شمٙمقن هٜم٤م واًمٕم٘مقسم٦م اًمٕم٘مقسم٦م، ُم١ًموًمٞم٦م.. ًمٚمٛم١ًموًمٞم٦م

 أن ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ًمذا.. ؾمٜم٦م ُمـ اعمخ٤مًمٗم٦م هذه سم٥ًٌم أو اعمخ٤مًمٗم٦م، هلذه يدومٕمف ُم٤م ُيٕمقض

 .ٟمٕمؿ.. هذه

 يمام وًمٙمـ أقمٞمده، وٓ ذـمف قمرومتؿ اشِم٤ٌمقمف جي٥م اًمذي اًمتًٕمػم: أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ

 .. حيٙمٛمف اًمذي اًمِمٕم٥م ُمّمٚمح٦م يراقمل أن قمٚمٞمف إن: ًمٚمح٤ميمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٚم٧م

 يم٤مٟم٧م وم٢من ٟمٗمًف، ُمّمٚمح٦م يراقمل أن أجْم٤مً  قمٚمٞمف ًمٚمٛمحٙمقم، سم٤مًمٜم٦ًٌم أىمقل يمذًمؽ

 ًمٙمـ ذًمؽ، ومٚمف احلٙمقُمٞم٦م اًمتًٕمػمة سمًٕمر يٌٞمع ٓ أن قمٚمٞمف شمًتقضم٥م ٟمٗمًف ُمّمٚمح٦م

 إٓش اعمًٕمر هق اهلل إن: »اًمٜمص قمـ خيرج ٓ هق: أي احل٤ميمؿ، يمذاك يٙمقن أن يٜمٌٖمل

 .اًمِمٕم٥م ُمّمٚمح٦م ومٞمٝم٤م يراقمل اعمّمٚمح٦م هذه عمّمٚمح٦م،

 سم٤مع إذا أنف اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال ذم ضم٤مء يمام يرى اًمِمٕم٥م، أومراد ُمـ اًمٗمرد هذا أن

 وم٠مىمقل ص٤مدىم٤مً  يم٤من إن اًم٘مقل؟ هذا ذم ص٤مدق هق! شمرى ي٤م يتير، هق اًمتًٕمػمة سمثٛمـ

 دومٕم٤مً  اًمتًٕمػمة ُمـ سم٠ميمثر يٌٞمع سم٠من ُمّمٚمحتف هؾ! شمرى ًمٙمـ ُمّمٚمحتف هق يراقمل: أجْم٤مً 

.. اًمٕم٘مقسم٦م شمٚمؽ ذم ي٘مع ٓ سم٠من شمٙمقن اعمّمٚمح٦م أم ًمٚمتًٕمػمة، اًمتزاُمف ُمـ اًمٜم٤مؿمئ ًمٚمير

 ًمٞمس إُمر يٙمقن وىمد ىمقًمف، ذم ص٤مدىم٤مً  يم٤من إذا هذا ي٘م٤مرب، وأن يًدد أن يٜمٌٖمل هٜم٤م

 .يمذًمؽ

 قمنمة احلر سمٞمٕمف طم٥ًم يرسمح.. ُمثالً  يمذا سمْم٤مقم٦م ُمـ يمٞمٚمق ذم يرسمح إٟمف ُمثالً : أي 

 ديٜم٤مر يرسمح أنف ؾمٕمرت اًمدوًم٦م ًمٙمـ اعمقوقع، ُمٝمؿ ًمٞمس هذا دٟم٤مٟمػم، قمنم أو ىمروش

 اًمٕمنمة رسمحف قمدم يٕمتؼم هق ًمٙمـ خين، ًمٞمس هذا ذم يرسمح إذا ومٝمق ُمثاًل، ىمرش أو
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 ؾمٞمٚمح٘مٜمل ٕنف اًمتًٕمػمة: هذه يٜم٤مؾمٌٜمل ٓ أن٤م: وي٘مقل ظم٤ًمرة اقمتؼمه٤م اخلٛم٦ًم ُم٘م٤مم

 ًمٞمس هذا اًمرسمح، ُمـ اًمٌمء ظم٤ًمرة وإٟمام اخل٤ًمرة ًمٞمس هٜم٤م؟ اًمير هق ُم٤م ضر،

 !رسمح هذا ظم٤ًمرة

 شمًٕمػم هٜم٤مك يم٤من ُم٤م وًمق يٌٞمع أن شم٤مضمر وسم٠مِي  سم٤مئع سم٠مِي  أومم ًمٕمٚمف اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م

 واًم٘مٜم٤مقم٦م اًمرسمح، ذم اًم٘مٜم٤مقم٦م.. اًم٘مٜم٤مقم٦م ُمـ ٟم٤مسمع هذا ٕن أىمؾ: سمًٕمر يٌٞمع أن ضمؼمي،

 أقمٓمٞمتؽ: إذاً  وُمتٜمف، ُمٕمٜم٤مه واعمٕم٘مقل ؾمٜمده، اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام شمٗمٜمك ٓ يمٜمز

 اهلل؟ ؿم٤مء إن اجلقاب

 ُمقضمقد؟ يمت٤مب أّي  احلدي٨م :ُمداظمٚم٦م

 هذا؟ هق ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ش.اهلل هق اعمًٕمر» :ُمداظمٚم٦م

 هٜم٤م واًمِمٞمخ وهمػمه،ش أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد»وش داود أيب ؾمٜمـ» ذم ُمقضمقد :اًمِمٞمخ

 .أقمٚمؿ اهلل سم٘مقًمف أتٌٕمٝم٤م ًمٙمـ واًمؽمُمذي،: أجْم٤مً  ي٘مقل

  (11: 78: 57/ 735/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (11: 55: 35/ 735/ واًمٜمقر اهلدى)





 الزبٕٖة األصٍاف





 559 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   إصٜم٤مف اًمرسمقي٦م 

  افربقيي إصـوف

ٜم٦م ذم ىم٤مل ط اًمٜمٌل :ُمداظمٚم٦م  آظمر إممش سم٤مًمٗمْم٦م واًمٗمْم٦م سم٤مًمذه٥م اًمذه٥م» اعمٓمٝمرة اًًم

 .ؾمت٦م أصٜم٤موم٤مً  وذيمر احلدي٨م،

ٕج٤مم هذه ذم ؿم٤مع وىمد   هذا ومٝمؾ يمثػماً، ؿم٤مع هذا ديٜم٤مً، واعمٚمح واًمِمٕمػم واًمؼم اًمتٛمر سمٞمع ا

 قمغم حمّمقر اًمرسم٤م هؾ: اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمؼ يمذًمؽ شمرظمٞمّم٤مً؟ هٜم٤مك أن أم اًمرسم٤م؟ ذم يدظمؾ

صٜم٤مف هذه  .ظمػًما  اهلل وضمزايمؿ همػمه٤م؟ إمم يتٕمدى أنف أم وم٘مط، ٕا

ٛمع أن ىمٌؾ أظمِمك ٕين سم٢مجي٤مز: اجلقاب ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ  أن٤م ٟمُٜمْتَ٘مد أن أن٤م، همػمي ُمـ اٟمت٘م٤مداً  ًٟم

 .ـمٞم٥م أيمذًمؽ؟ ُمٓمروطم٤مً، اًم١ًمال يٙمـ مل طمٞم٨م واًم٤ًمئؾ

٦ًٌم زم يٌدو ٓ: سم٢مجي٤مز إذاً  ُٟمجٞم٥م وًمٙمـ ول، ًمٚم١ًمال سم٤مًمٜم  ٕنٜم٤م اًمرسم٤م: ُمـ رء هٜم٤مك أن ٕا

 .متر ُمـ صٞمٕم٤من أو آصع قمغم ُّيقدي قمٜمد ُمرهقٟم٦م ودرقمف ُم٤مت ط اًمٜمٌل أن ٟمٕمٚمؿ

 طمدي٨م ذم ىمديامً  اًمٕمٚمامء اظمتالف ومٛمٕمٚمقم: اًمث٤مين اًم١ًمال قمـ اجلقاب أُم٤م

 .اًم٧ًم اًمرسمقي٤مت

 اىمتٜمع ممـ جمراه ضمرى وُمـ طمزم سمـ ظمالوم٤مً  أؿم٤ٌمُهٝم٤م، هب٤م ُيْٚمَحؼ أنف قمغم وم٤مجلٛمٝمقر 

صٜم٤مف هذه قمغم سمٌمء اًمزي٤مدة وقمدم احلدي٨م فم٤مهر قمغم سم٤مًمقىمقف  .اًم٧ًم ٕا

ح ٟمحـ   رأجتف اًمذي اًمدًمٞمؾ ٕن وإٟمام مجٝمقري: ٕين ٓ اجلٛمٝمقر، إًمٞمف ذه٥م ُم٤م ًمديٜم٤م شَمَرضمَّ

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ هٜم٤م، اجلٛمٝمقر ُمع أيمقن سم٠من أخزُمٜمل همػمه، وذم اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم

 ش.واًمقزن اًمٙمٞمؾ ويمذًمؽ»

 اًمٕمٚمؿ أهؾ يٗم٘مٝمٝم٤م ًمٓمٞمٗم٦مً  إؿم٤مرةً  أؿم٤مرت اًمٌخ٤مري، صحٞمح ذم صمٌت٧م اًمتل اجلٛمٚم٦م هذه

 مل وُم٤م وزٟم٤مً، أو يمٞمالً  يم٤من ُم٤م هق اًمرسمقي٤مت ذم اًمٕمٚم٦م أن اسمتدقمٜم٤م، وُم٤م اًمرأي هذا اؾمتٗمدٟم٤م وُمٜمٝمؿ

 .صٜمػ قمغم صٜمػ شمٗم٤موٚم٧م ُمٝمام رء، ذم اًمرسمقي٤مت ُمـ ومٚمٞمس يمذًمؽ، يٙمـ

  (11:  79: 51/ 315/ واًمٜمقر اهلدى)

 (11:  57: 17/ 315/ واًمٜمقر اهلدى)



 511   إصٜم٤مف اًمرسمقي٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ببعض بعضفو افربقيي إصـوف بقع

 : ط ًمٚمرؾمقل أطم٤مدي٨م قمدة شاًمّمٖمػم اجل٤مُمع صحٞمح» ذم ىمرأت :اًم٤ًمئؾ

 أخػ صمالصم٦م رىمؿ طمدي٨م اًم٤ٌمرح ذم وىمرأت شسم٤مًمٗمْم٦م واًمٗمْم٦م سم٤مًمذه٥م اًمذه٥م»

 اعم٘مّمقد ،وسم٤مًمدرهؿ ًمدرهؿوا ،سم٤مًمديٜم٤مر اًمديٜم٤مر :ومٞمف أُمقر وقمنميـ واصمٜملم وأرسمٕمامئ٦م

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اًمٌٞم٤من أرضمق ،آظمر ديٜم٤مر أم اًمذه٥م ديٜم٤مر هق يٕمٜمل سم٤مًمديٜم٤مر

 إؾمػ ُمع وأن اًمذه٥م اًمديٜم٤مر ومٞمف اعم٘مّمقد احلدي٨م ذم ؿمؽ سمال هق :اًمِمٞمخ

 اًمذهٌٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م قمـ اؾمتٕم٤موقا  أهنؿ اًمٌالد سمٕمض ذم اًم٘م٤مئٛم٦م اًمٜمٔمؿ وم٤ًمد مجٚم٦م ُمـ

 وًمٞمس ٞم٦مىمِ رِ اًمقَ  سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اًمذهٌٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م قمـ اؾمتٕم٤موقا  وًمٞمتٝمؿ اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمٚم٦م

 هل٤م ًمٞمس اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت هذه آٟمٗم٤م ؾمٌؼ ومٞمام ًمٚمٌح٨م سمٜم٤م يٕمقد وهذا ،ىمٞم٦مرَ اًمقَ  سم٤مًمٕمٛمٚم٦م

 وسمٕمْمٝم٤م سمري٤مل اًمٕمٛمالت وسمٕمض سمديٜم٤مر اًمٕمٛمالت سمٕمض ٞم٧مٛمِ ؾُم  ًمٙمـ ذاشمٞم٦م ىمٞمٛم٦م

 يم٤من اً ديٜم٤مر لٛمِ ؾُم  طمٞمٜمام اًمديٜم٤مر أن وم٤مًمٔم٤مهر ،اصٓمالطمٞم٦م أُمقر وهذه ذًمؽ ٟمحق سم٤مًمٚمػمة

 وإطمقال اًمٔمروف شمٓمقرت ًمٙمـ ٞم٤ًم،ذهٌ اً ديٜم٤مر شم٤ًموي أهن٤م اًمتًٛمٞم٦م هبذه اعم٘مّمقد

 وم٤مًمديٜم٤مر ًمذًمؽ احل٘مٞم٘مٞم٦م ىمٞمٛمتف ُمـ سمٙمثػم أىمؾ ي٤ًموي اًمديٜم٤مر أصٌح طمتك آىمتّم٤مدي٦م

 اًمقرىمل اًمديٜم٤مر ىمٞمٛم٦م اٟمخٗم٤مض إمم سم٤مًمٜمٔمر دائامً  مقَّ ٘مَ يُ  أن جي٥م احلدي٨م ذم اعمذيمقر

 أردين ديٜم٤مر صمالصملم سمٜمحق إردين اًمديٜم٤مر أن ٟمٕمرف يمٜم٤م ىمري٦ٌم ؾمٜملم ُمٜمذ ٟمحـ وارشمٗم٤مقمف

 اًمٞمقم اًمِم٤ٌمب قمٜمد أصٌح وهذا ىمديامً  ي٘مقًمقن يمام ذهٌٞم٦م ًمػمة إُم٤م ذهٌٞم٦م ًمػمة ٟمِمؽمي أن

 أن أصٌح٧م قمٛمالت هذه اٟمجٚمٞمزي٦م ذهٌٞم٦م ًمػمة أو رؿم٤مدي٦م ذهٌٞم٦م ًمػمة جمٝمقًٓ 

 .ُمٗم٘مقدة

 مخًلم إمم حتت٤مج ورسمام اًمذهٌٞم٦م اًمٚمػمات هذه ُمـ ًمػمة شمِمؽمي أن أردت إذا أن 

 هٜم٤م ُمـ ذهٌٞم٤مً  ديٜم٤مراً  ي٤ًموي أن اً ديٜم٤مر ومخًلم ؾمٌٕم٦م إيش؟ ىمد أيمثر أو ديٜم٤مر ؾمتلم

 اإلٟم٤ًمن إذا رظمٞمّم٤مً  اًمذه٥م ديٜم٤مر يٙمقن ومحٞمٜمام اًمزيم٤مة ٟمّم٤مب خيتٚمػ أو ختتٚمػ

 ُم٤مًمؽ ومٝمق أردين ديٜم٤مر أرسمٕمامئ٦م قمٜمده يم٤من ُمـ اًمزُم٤من هذا ىمد قمغم شم٘مري٤ٌمً  ُم٤مًمؽ



 517 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   إصٜم٤مف اًمرسمقي٦م 

 هذا أوٕم٤مف حتقي أن شمريد أن رؿم٤مدي٦م ذهٌٞم٦م ضمٜمٞمٝم٤مت قمنم ٟمحق يٕمٜمل ًمٚمٜمّم٤مب

 .اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م ىمٞمٛم٦م ٟمزًم٧م ٕنف ح٤مذا ًمٚمٜمّم٤مب ٤مً ُم٤مًمٙم شمٙمقن طمتك اعم٘مدار

 صٕمقداً  اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اًمذه٥م اًمديٜم٤مر هق احلدي٨م ذم اًمديٜم٤مر: اًمٙمالم ظمالص٦م

 .وهٌقـم٤مً 

 (11:  53:  58/ 557/واًمٜمقر اهلدى)

 ؽرهو (...وافػضي افذهى) افربقيوت بلصقل تؾحؼ هؾ

 [:ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 اعمٜمّمقص إضمٜم٤مس قمدا ُم٤م إحل٤مق قمغم احلج٦م سمف شم٘مقم دًمٞمؾ يرد مل أنف:  احل٤مصؾ

 .هب٤م قمٚمٞمٝم٤م

 [:إًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

 إذا ومٙمٞمػ اٟمٗمرد، إذا ُمٜمٝمام سمٙمؾ احلج٦م شم٘مقم طمديثلم شم٘مدم ومٞمام ذيمرٟم٤م ىمد

 !اضمتٛمٕم٤م؟

 ؿمٞمخ ذه٥م هذا وإمم يمٗم٤مي٦م، وومٞمٝم٤م واًمٙمٞمؾ: اًمقزن هل اًمٕمٚم٦م أن أوم٤مدا وىمد

 رسم٤م حتريؿ ذم واًمٕمٚم٦مش : »75 ص» وم٘م٤مل ،شآظمتٞم٤مرات» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم

 .شأمحد قمـ رواي٦م وهق اًمٓمٕمؿ: ُمع اًمقزن أو اًمٙمٞمؾ اًمٗمْمؾ:

 [:ضم٤مُمٕمف ىم٤مل]

 :سم٤محلديثلم ىمّمد

 ٟمققم٤م يم٤من إذا سمٛمثؾ ُمثؾ وزن ُم٤م»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن وأنس، قم٤ٌمدة طمدي٨م

 [.ًمٖمػمه طمًـ.]شسمف سم٠مس ومال اًمٜمققم٤من اظمتٚمػ وم٢مذا ذًمؽ: ومٛمثؾ يمٞمؾ وُم٤م واطمدا،

سمٜم٦م قمـ ط اهلل رؾمقل هنك: ىم٤مل ،شاًمّمحٞمحلم» ذم قمٛمر اسمـ طمدي٨م  أن: اعمزا

 يمٞمال، سمزسمٞم٥م يٌٞمٕمف أن يمرُم٤م يم٤من وإن يمٞمال، سمتٛمر ٟمخال يم٤من إن طم٤مئٓمف صمٛمر اًمرضمؾ يٌٞمع



 515   إصٜم٤مف اًمرسمقي٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .يمٚمف ذًمؽ قمـ هنك ـمٕم٤مم: سمٙمٞمؾ يٌٞمٕمف أن زرقم٤م يم٤من وإن

 (493/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 ببعض بعضف بقع حيرم افذي افذهى

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ُمـ أصٜم٤مومف: مجٞمع اًمذه٥م ذم ويدظمؾ»:  ش315/  5» شاًمٗمتح» ذم ىم٤مل: وم٤مئدة

 ظم٤مًمص وشمؼم وطمكم، وُمٙمن، وصحٞمح ورديء، وضمٞمد وُمٜم٘مقش، ُميوب

 .وُمٖمِمقش

 .شاإلمج٤مع - ذًمؽ ذم ًمٖمػمه شمٌٕم٤م - لطماًمٜمقو وٟم٘مؾ

 (493/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت



 عٍدٓ لٗص وا بٗع





 515 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   سمٞمع ُم٤م ًمٞمس قمٜمده 

 ظـده فقس مو افرجؾ بقع حؽؿ

 ُم٤م اًمرضمؾ يٌٞمع أن قمـ ط هنٞمف ُمـ أو ىمقًمف، ُمـ اعمًتٜمٌط اًمٗم٘مف هق ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 قمٜمده؟ ًمٞمس

 هذا يٙمقن أن يٜمٌٖمل ُم٤م، ًمٌمء اًم٤ٌمئع أن قمغم اًمدًٓم٦م واوح احلدي٨م هذا :اًمِمٞمخ

 ُمًتٕمد أنف اًمٌٞمع قمغم اًمؽمايض وىمع إذا أنف سمحٞم٨م حم٤مزًا، ممٚمقيم٤مً  قمٜمده ُمقضمقداً  اًمٌمء

 .ًمٚمتًٚمٞمؿ

تثٜمك ٓ ؿم٤مُمٚم٦م، قم٤مُم٦م ىم٤مقمدة اًمٜمٝمل وهذا  ًْ َٚمؿ سمٞمع إٓ ُمٜمٝم٤م ُي ًَّ ٚمػ سمٞمع أو اًم ًَّ  اًم

 .اًمًٚمػ سمٞمع ٟمحق ٟمحك ُم٤م وإٓ اًمّمحٞمح٦م، إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ُمذيمقرة سمنموط

 شمٜمت٘مؾ طمٞم٨م اًمٞمقم، اًمتُّج٤مر ُمـ يمثػم خم٤مًمٗمتف ذم ي٘مع احلدي٨م هذا أن واعمٝمؿ 

 ذم..ُمٙم٤مهن٤م ذم شمزال ٓ واًمٌْم٤مقم٦م صم٤مًم٨م، إمم صم٤مين إمم ؿمخص ُمـ سمٞمٕم٤مً  اًمٌْم٤مقم٦م

 .أنزًم٧م طمٞم٨م اًم٤ًمطمؾ

 .اعمٞمٜم٤مء ذم :ُمداظمٚم٦م

 اًمِمخص هذا ومٞمٌٞمع خمزٟمف، إمم ؿمحٜمٝم٤م  - صقرشم٤من – أو ٟمٕمؿ، اعمٞمٜم٤مء ذم :اًمِمٞمخ

 هذا يِمٛمٚمف ُمـ أول هذا اعمخزن، ذم شمزال ٓ واًمٌْم٤مقم٦م وصم٤مًم٨م، صم٤مين ًمِمخص يٌٞمع

 سم٤مع اًمذي اًمث٤مين اًم٤ٌمئع أُم٤م ذقمل، سم٤مئع إول اًم٤ٌمئع قمٜمدك، ًمٞمس ُم٤م شمٌع ٓ احلدي٨م،

 .اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ًمٜمص وخم٤مًمػ ضمداً  واوح ظمٓم٠م ومٝمذا قمٜمده، ًمٞمس ُم٤م

٤مر قمغم ومٞمٜمٌٖمل   ذيٕم٦م ُيـخ٤مًمٗمقا  ٓ وأن ديٜمٝمؿ، ذم يتٗم٘مٝمقا  أن اعمًٚمٛملم اًمتُّجَّ

 خم٤مًمٗمتٜم٤م سم٥ًٌم اؾمتح٘م٘مٜم٤م وإٓ ؾمٕمٞمدة، طمٞم٤مة يٕمٞمِمقا  أن يًتح٘مقن وسمذًمؽ رهبؿ،

 واًمذي إؾمػ، ُمع اًمٞمقم ٟمٕمٞمِمف اًمذي اًمقوع هذا أطمٙم٤مُمٝم٤م ُمـ يمثػم ذم رسمٜم٤م ًمنميٕم٦م

 .ٟمٕمؿ اعمًتٕم٤من واهلل إيامن، ُمـ ذرة قمٜمده ُمًٚمؿ سمف يرى ٓ

  (11:  75: 11/   575/  واًمٜمقر اهلدى) 



 511   ُم٤م ًمٞمس قمٜمدهسمٞمع    ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 دم يدخؾ هؾ آتػوق ظذ مبؾغ ودؾع معقـي شؾعي صـوظي ضؾى

 ظـده فقس مو بقع

 اًمّمٜم٤مقم٦م قمغم يٜمٓمٌؼ هؾ قمٜمدك ًمٞمس ُم٤م شمٌع ٓ حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم ،ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

  ؟صمٛمٜمف وي٠مظمذ ؾمخ٤من قمغم سمٞمقصٞمف  ٟمٕمؿ أي ،ؿمٛمًٞم٦م ٤مٟم٤متؾمخَّ  صٜم٤مقم٦م ُمثالً  ،أجْم٤مً 

 إن ،إضمٝمزة ُمقديؾ قمغم ،أووح صقرة ذم شمٜمٓمٌؼ اعم٠ًمخ٦م يم٤مٟم٧م إذا :اًمِمٞمخ 

 وىمٞم٤مؾم٤مت ،حمدودة وُم٤مريم٤مت ،ُمٕمرووم٦م سمٛم٘م٤ميٞمس صمالضم٤مت أو ؾمٞم٤مرات ُمثالً  ٟم٧م٤ميم

 إي٘م٤مع سمٛمث٤مسم٦م سمٞمٙمقن ُم٤م ًمٙمـ ،قمٜمدك ًمٞمس ُم٤م سمٞمع ذم يدظمؾ ٓ ومٝمذا ،ُمٕمرووم٦م أجْم٤مً 

 قمٜمف ؾم٠مخ٧م أن٧م ُم٤م يمذًمؽ يم٤من وم٢مذا ،وسمٞمٜم٦م واوح٦م اعمقاصٗم٤مت ٕن :الفاخل أؾم٤ٌمب

 ذم إٟمف ُم٤مٟمع ذم ُم٤م إصؾ ـمٌؼ ٟمًخ٦م واطمد ُمقديؾ يم٤مٟم٧م إذا ،اًمِمٛمًٞم٦م احلامُم٤مت

 :شمٗمّمٞمكم ُمقوقع يدظمؾ هٜم٤م ـمٌٕم٤مً  ،مت٤مُم٤مً  هذا ُمثؾ أريد وم٠من٤م ،ىم٤مئؿ ُمثالً  ضمٝم٤مز قمٜمده

 يمذًمؽ ،ُمثالً  اًمٕمٙمس أو روؾمٞم٦م ُمقاصػم ي٘مقًمقا  ُمثالً  ذم ،واطمدة ٟمققمٞم٦م ُمـ اعمقاصػم

 .ذًمؽ وٟمحق احلديد أخقاح

 ذم يدظمؾ هذا أن أقمت٘مد ومام ،أُم٤مُمؽ ُم٤مصمؾ واًمٜمٛمقذج اعمقاصٗم٤مت ٜم٧مٞمِ سمُ  إذا :اعمٝمؿ 

 .قمٜمدك ًمٞمس ُم٤م سمٞمع قمـ اًمٜمٝمل سم٤مب

 ُمقاصٗم٤مت ذم يٕمٜمل اًمٌمء ٟمٗمس أجْم٤مً  ،اعمقاد ذم ًمٚمتج٤مرة سم٤مًمٜم٦ًٌم ،ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 .ًمٚمٌْم٤مقم٦م شمٙمقن

 ؟ُمثؾ: اًمِمٞمخ

 همػم ٟم٘مقل ظمٚمٞمٜم٤م أو ،اًمًٞم٤مرات سمٞمِمؽمي اًمذي اًمًٞم٤مرة سمْم٤مقم٦م ُمثؾ :اًم٤ًمئؾ

 .ؾمٞم٤مرات

 .ؾمٞم٤مرة ُمثالً  ًمؽ ضسم٧م أن٤م اًمتج٤مرة أُمقر دام ُم٤م :اًمِمٞمخ

 قمغم يٚمػ ؾم٤مدة ورق ُمًٓمر ورق ورق أوراق سمٞمٌٞمع ؾم٠مخٜمل واطمد ذم :اًم٤ًمئؾ

 . هذا ُمثؾ وورق ،هذا ُمثؾ وورق ،هذا ُمثؾ ورق قمٜمدي أن٤م ي٘مقل ،اعمٙم٤مشم٥م



 517 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   سمٞمع ُم٤م ًمٞمس قمٜمده 

 .آظمره إمم ،سمٚمٖم٤مري ،رود ،أخامين ٟمققمٞمتف ،اجلقاب ؾمٌؼ :اًمِمٞمخ

 (11:  15: 55/   531/  واًمٜمقر اهلدى)

 (11:  15: 57/   531/  واًمٜمقر اهلدى)

 افبوئع؟ حيزه مل مو بقع ظذ يستى موذا

 شمًٚمٞمٛمف ُمـ يتٛمٙمـ ومل طمقزشمف ذم ًمٞمس ُم٤م ؿمٞمئ٤مً  سم٤مع ؿمخّم٤مً  أن صم٧ٌم إذا :ُمداظمٚم٦م

 اًمثٛمـ؟ رد ومٞمف أخٞمس اًمنمع، طمٙمؿ ومام اًمثٛمـ، ىمٌض ىمد ويم٤من ًمٚمٛمِمؽمي

 .سم٤مـمؾ سمٞمع هذا سمد: ٓ :اًمِمٞمخ

  (11:  75: 55/   575/  واًمٜمقر اهلدى)

 حيزه مل مو افتوجر بقع حؽؿ

 ؟[حيزه مل ُم٤م اًمت٤مضمر سمٞمع طمٙمؿ] :ُمداظمٚم٦م

 ًمٞمس ُم٤م شمٌع ٓ» وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري ذم طمدي٨م ،قمٜمدك ًمٞمس ُم٤م شمٌع ٓ :اًمِمٞمخ

 يم٤من ُمـ ي٤م واؾمٛمٕمقا  ،اًمٞمقم اًمتج٤مر ومٞمٝم٤م ي٘مع اًمتل اعمٕم٤مُمالت أنقاع ُمـ وهذه شقمٜمدك

 اخلِم٥م شم٤مضمر أو احلديد شم٤مضمر قمٜمد ُمثالً  يذه٥م ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ُم٤م اً شم٤مضمر احل٤مضيـ ُمـ

 ُمثالً  شمِمؽمي شمروح ،اًمتج٤مرة أنقاع ُمـ أن٧م ُم٤مر ىمًؿ أي أو ،اًمًٞم٤مرات شم٤مضمر أو

 ههبذ إـمٜم٤من هذه اُمتٚمٙم٧م أن٧م ،وظمالص اًمثٛمـ وشمدومع ،أؾمٛمٜم٧م أو طمديد ـمـ ُم٤مئ٦م

 اًمذي اعمٙم٤من قمـ شمٗمّمٚمٝم٤م ،حتقزه٤م ح٤م إٓ صم٤مين ًمِمخص شمٌٞمٕمٝم٤م جيقز ُم٤م ،إثامن

 ُمـ حتٓمف أو ،ًمؽ ذيؽ أو ،أن٧م خيّمؽ ُمٙم٤من إمم شمٜم٘مٚمف ،ُمٜمف اًمٌْم٤مقم٦م هذه اؿمؽمي٧م

 هٙمذا ،آظمر ُمٙم٤من إمم اًمٌٞمع ُمٙم٤من ُمـ اعمٌٞمقع هذا شمٜم٘مؾ اعمٝمؿ ،ُم٠مُمقن ُمٙم٤من ـمريؼ

 اًمٌمء ٟمٌٞمع أن ط  اهلل رؾمقل هن٤مٟم٤م :ي٘مقًمقن اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل أصح٤مب يم٤من

 .رطم٤مًمٜم٤م إمم ٟمحقزه طمتك ٟمِمؽميف أن سمٕمد



 518   سمٞمع ُم٤م ًمٞمس قمٜمده   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 دم٤مر اعمخ٤مًمٗم٤مت أ أؾمق ُمـ خي٤مًمػ احلدي٨م هذا ،احلدي٨م خي٤مًمػ اًمٞمقم هذا 

 يًٛمقه٤م ُم٤مذا شمتٙمرر وىمد ،ؾمٜملم ُمـ طمقادث ٟمٕمرف وٟمحـ ،واًمذه٥م اًمّم٤مهم٦م

 ي٘م٤مل ؟أن اًمذه٥م اًمٙمٞمٚمق أجش ىمد ،ُمثالً  يمٞمٚمق وزهن٤م ذهٌٞم٦م ًمٌٜم٦م ذم يٙمقن شاًم٘مقٟمّم٦م»

 هذا ُمـ يِمؽمي اًمث٤مين اًمت٤مضمر جيل ،يمٌػم شم٤مضمر قمٜمد اًمذه٥م هذا ،ديٜم٤مر أخػ يمذا :ُمثالً 

 اًمت٤مضمر سم٤مؾمؿ اًمذه٥م ُمـ اًمٙمٞمٚمقات هذه شمًجؾ ،اًمذه٥م ُمـ يمٞمٚمق يمذا اًمٙمٌػم اًمت٤مضمر

 صمؿ ،حمٚمٝم٤م ذم زاًم٧م ُم٤م هل أجـ واًمٌْم٤مقم٦م ،صم٤مًم٨م ًمت٤مضمر يٌٞمع جيل اًمث٤مين اًمت٤مضمر ،اًمث٤مين

 قمدم ؾم٥ٌم ومٞمّمػم ُمرة آظمر اؿمؽمى ُمـ سمخ٤ًمرة ومٞمّم٤مب هبٌقط اًمٌْم٤مقم٦م شمّم٤مب ىمد

 ،ضمداً  ىمٌٞمح٦م ظمالومٞم٦م أؾم٤ٌمب ًمٚمث٤مًم٨م اًمث٤مين إمم إول اًمت٤مضمر طمقزة ُمـ اًمٌْم٤مقم٦م اٟمت٘م٤مل

 يًٚمؿ يرى وُم٤م ،إول اًم٤ٌمئع سمٞمتحٙمؿ اًمذه٥م ؾمٕمر ارشمٗمع إذا ،سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس

 هب٤م ٟمحس اًمتل اًمقىم٤مئع ههذ ُمثؾ ُمـ ،دواًمٞمؽ وهٙمذا ،اًمث٤مين ًمٚمِم٤مري هذه اًمٌْم٤مقم٦م

 اًمٙمت٤مب يٕمٚمٛمٜم٤م ُمٜم٤م ؾمقًٓ ر إًمٞمٜم٤م سمٕم٨م أن وضمؾ قمز اهلل ٟمحٛمد ،اًمٞمقم زُمٜمٜم٤م ذم

 .واحلٙمٛم٦م

 ش.قمٜمدك ًمٞمس ُم٤م شمٌع ٓ» ُمٜمٝم٤م سمّمػمة، قمغم ٟمٛمٌم ختٚمٞمٜم٤م اًمًٜم٦م، هل احلٙمٛم٦م

  (11:  55: 55/   535/  واًمٜمقر اهلدى) 



 التٕرق





 577 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتقرق 

 افتقرق حؽؿ

 ذم اًمرضمؾ سم٤مقمٝم٤م صمؿ ،ضمالً آ رضمؾ قمغم ؾمٞم٤مرة سم٤مع رضمؾ.. قرُّ قَ اًمتَّ  ىمْمٞم٦م :ُمداظمٚم٦م

 اح٤مل؟ قمغم احلّمقل سم٘مّمد ،ٟم٘مداً  همػمه قمغم أو اًمًقق،

ء طم٘مٞم٘م٦م يٕمرف اًمٖمػم يم٤من إذا :اًمِمٞمخ  ٕن هذا: قمغم ي٤ًمقمده ومال ،اًمِم٤مري ذا

 قمالىم٦م ًمف ًمٞمس أظمر وهق اًمث٤مين اًمِم٤مري سم٠من قمٜمف يٗمؽمق ًمٙمـ ،اًمٕمٞمٜم٦م سمٞمع يِمٌف هذا

ء سمٓمري٘م٦م قمٚمؿ قمغم يم٤من وم٢من سم٤معمقوقع،  يٙمقن ٓ ومٝمق ،اًمٌْم٤مقم٦م هلذه اًمِم٤مري ذا

ء: هذا ُمثؾ قمغم ًمف قمقٟم٤مً  ء هذا أن شمٕمٚمٛمقن ٕنٙمؿ اًمنما  اًمٞمقم ًٛمكيُ  ُم٤م قمغم ىم٤مئؿ اًمنما

 مم٤م وأنف جيقز، ٓ اًمت٘مًٞمط سمٞمع سم٠من وىمٜم٤مقم٦م إيامٟم٤مً  يقم يمؾ ٟمزداد وٟمحـ اًمت٘مًٞمط، سمٌٞمع

 ُم٤م سمْم٤مقم٦مً  ُم٤م ؿم٤مرٍ  اؿمؽمى وم٢مذا ،طمدي٨م ُم٤م همػم ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜمف هنك

 ؿمؽ سمال اؿمؽمى ومٝمق ،اح٤مل ؾِّم حَ ـيُ  أن أضمؾ ُمـ اؿمؽمى ُم٤م ًمٞمٌٞمع قم٤مد صمؿ ،سم٤مًمت٘مًٞمط

 ومال يٕمٚمؿ مل وُمـ ُمٜمف، يِمؽمي أن ًمف جيقز ومال ،اًمنموة هذه سمٛمثؾ قمٚمؿ ومٛمـ ،سم٤مًمت٘مًٞمط

ء ُمـ اًمٜمقع هذا كيتٕم٤مـم أن ًمف جيقز ٓ واًم٤ٌمئع اًمِم٤مري هذا ًمٙمـ ي١ماظمذ،  اًمنما

 .اهلل ؿم٤مء إن واوح واًمٌٞمع،

  (..:31:  55/ 835/ واًمٜمقر اهلدى)

ق بقع  افتََّقرُّ

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ي٤م قرُّ قَ اًمتَّ  سمٞمع طمٙمؿ ُم٤م! اً ظمػم اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 ....يٗمٝمٛمقه طمتك قرُّ قَ اًمتَّ  سمٞمع أووح :اًمِمٞمخ

 يريد وهق اًمت٤مضمر ُمـ ٟم٘مد همػم ُمـ سمْم٤مقم٦م اًمرضمؾ يِمؽمي أن اًمتقرق سمٞمع :ُمداظمٚم٦م

 .أىمؾ سمثٛمـ ٟم٘مداً  اًمت٤مضمر ًمٖمػم يٌٞمٕمٝم٤م صمؿ ،اًمٜم٘مد

 اؾمؿ هذا اًمتقرق.. سم٤مًمٗم٤مئدة اًمرسم٤م يمتًٛمٞم٦م هل اًمتًٛمٞم٦م هذه ،احل٘مٞم٘م٦م :اًمِمٞمخ

 .ٜم٦ماًمٕمٞمِ  هق اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمامه اًمذي أُم٤م ُمٌتدع،



 575   اًمتقرق   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 سملم واعمح٦ٌم اعمقدة قمرى ؽٙمُّ ٗمَ وًمتَ  :ُم٤مًٓ  يريد رضمؾ: ؾمٛمٕمتؿ يمام واًمّمقرة 

 يذه٥م أن يريد ٓ ومٞمذه٥م ،طمًٜم٤مً  ىمرو٤مً  ي٘مروف ُمـ اعمًٚمؿ هذا جيد ومال ،اعمًٚمٛملم

 ُمدة سمٕمد ٞمٝم٤مومِ يقَ  أن أؾم٤مس قمغم أخػ ُمثالً  ي٠مظمذ أن ُمٙمِمقف رسم٤م هذا ٕن اًمٌٜمؽ: إمم

 سم٠مخػ طم٤مضم٦م ُمٜمف ومٞمِمؽمي اًمت٤مضمر قمٜمد يذه٥م وإٟمام أيمثر، أو أىمؾ أو ،وُم٤مئ٦م أخػ ُمًامة

 يٕمقد سم٠مخػ يِمؽمُّي٤م أن سمٕمد صمؿ سم٤مًمديـ،.. سم٤مًمت٘مًٞمط اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام وإٟمام سم٤مًمٜم٘مد ًمٞمس

ه اًمذي اعم٘مدار قمٚمٞمف ؾجِ ًَ ٞمُ ومَ  ،سمثامٟمامئ٦م ًمف ًمٚم٤ٌمئع ومٞمٌٞمٕمٝم٤م  ،وزي٤مدة أخػ ىمٌؾ ُمـ اؿمؽما

 .رسم٤م هذا صمامٟمامئ٦م، وزي٤مدة إًمػ ُم٘م٤مسمؾ وي٠مظمذ

 شم٠مظمذ اًمٌٜمؽ ذم.. ضمداً  ؿم٤مؾمع اًمٗمرق ٕن مل؟ اًمرسم٤م ُمـ أخٕمـ: أىمقل أن زم ويّمح 

 ومٝمذا ،ضمداً  سم٤مهظ اًمٗمرق يٙمقن هٜم٤م أُم٤م وقمنمة، ُم٤مئ٦م.. ومخ٦ًم ُم٤مئ٦م شمقذم أن قمغم ُم٤مئ٦م

 أؿمد هذا اًمتقرق أو اًمٕمٞمٜم٦م ومٌٞمع وًمذًمؽ ،وضمؾ قمز اهلل طمرم ُم٤م قمغم آطمتٞم٤مل ُمـ ٟمقع

 .اعمٙمِمقف اًمرسم٤م ُمـ طمرُم٦م

 ًمٙمـ إصماًم، وطمًٌف ؾمٛمٕمتؿ يمام ُمٚمٕمقن ومٝمق ،اعمٙمِمقف اًمرسم٤م ٟمٌٞمح أن ٟمريد ٓ

 ي٠ميمؾ :أوًٓ  ٕنف ؟مِلَ  أظمرى ًمٕمٜم٦م.. أظمرى ًمٕمٜم٦م سمّم٤مطمٌف ٚمحؼشمُ  اًمرسم٤م أيمؾ قمغم آطمتٞم٤مل

 ًمٕمٜم٦م هذه اًمرسم٤م، أيمؾ قمغم حيت٤مل: صم٤مٟمٞم٤مً  اًم٤ًمسمؼ، احلدي٨م سمٜمص ُمٚمٕمقن ومٝمق اًمرسم٤م

 .. أظمرى

 اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ اًمٚمٕمٜم٦م؟ هذه ضم٤مءت أجـ ُمـ

 أيمؾ طمرم إذا اهلل إنو ،أثامهن٤م وأيمٚمقا  ،سم٤مقمقه٤م صمؿ ومجٛمٚمقه٤م اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ ُم٧مرِ طُم 

 قمز اهلل يم٤من قم٘مقسم٦م إمم يِمػم :أوًٓ  احلدي٨م احلدي٨م؟ هذا يٕمٜمل ُم٤مذا شصمٛمٜمف طمرم رء

 .رهبؿ ذيٕم٦م قمغم وشمٕمدُّيؿ ،ٕنٗمًٝمؿ فمٚمٛمٝمؿ سم٥ًٌم اًمٞمٝمقد قمغم ومروٝم٤م وضمؾ

ـَ  وَمٌُِٔمْٚمؿٍ ﴿: وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل: ذًمؽ ُمـ ـَ  ُِم ِذي ُْمٜم٤َم َه٤مُدوا اًمَّ ٤ٌَمٍت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  طَمرَّ  ـَمٞمِ

! يٙمٗمٞمٙمؿ؟ فمٚمٛمٝمؿ، سم٥ًٌم اًمٞمٝمقد قمغم اهلل مطمرَّ [ 711:اًمٜم٤ًمء﴾ ]هَلُؿْ  ُأطِمٚم٧َّْم 

 أصٚمٝم٤م ذم هل أؿمٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ طمرم[ 787:قمٛمران آل﴾ ]طَمؼ   سمَِٖمػْمِ  إَنٌِْٞم٤َمءَ  َوىَمْتَٚمُٝمؿُ ﴿

 طمرُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ»: اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمِمحقم ُمٜمٝم٤م طمالل،

 ،اًم٘مدور ذم ووٕمقه٤م.. قه٤مسمُ وَّ ذَ  مجٚمقه٤م؟ ُمٕمٜمك ُم٤م شومجٛمٚمقه٤م اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ



 573 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتقرق 

 اًمِمٙمؾ همػم آظمر ؿمٙمؾ ذم ومّم٤مرت ،وذاسم٧م وم٤ًمطم٧م حتتٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مر وأوىمدوا

 وهذا احلالل، دائرة إمم اعمحرم خيرج اًمِمٙمؾ شمٖمٞمػم سم٠من اًمِمٞمٓم٤من هلؿ زيـ.. إول

 اهلل ًمٕمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ًمذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م: واطمتٞم٤مل اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم قمغم ًمٕم٥م

 أثامهن٤م، وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م صمؿ – ذوسمقه٤م: أي – ومجٛمٚمقه٤م اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ ُم٧مرِ طُم  اًمٞمٝمقد

م إذا اهلل إنو م رء أيمؾ طمرَّ  .شصمٛمٜمف طمرَّ

 .. صم٤مٟمٞم٦م ُمرة محمرَّ  اًمرسم٤م أيمؾ قمغم آطمتٞم٤مل.. محمرَّ  اًمرسم٤م أيمؾ: إذاً 

 أظمرى: ُمرة ُمٚمٕمقن اًمرسم٤م أيمؾ قمغم اعمحت٤مل أو وآطمتٞم٤مل ،ُمٚمٕمقن اًمرسم٤م آيمؾ

 .ُمْم٤مقمٗم٦مً  جيقز ٓ اًمٕمٞمٜم٦م سمٞمع أو هذا وم٤مًمتقرق ًمذًمؽ

 قمغم واشمٗم٘م٤م شمقاـمئ٤م هنامٕ: وصم٤مٟمٞم٤مً  اًمرسم٤م، ي٠ميمؾ اًم٤ٌمئع وذًمؽ ،اًمرسم٤م يٓمٕمؿ ٕنف: أوًٓ  

 .ىمٌؾ ُمـ ومٞمٝم٤م اًمٞمٝمقد وىمٕم٧م اًمتل احلٞمٚم٦م ٟمٗمس ذم ومقىمٕم٤م ،اهلل طمرم ُم٤م اؾمتحالل

  (11: 35: 15/ 733/ واًمٜمقر اهلدى)

 افَتقّرق حؽؿ

 طمٙمٛم٦م؟ ُم٤م اًمَتَقّرق :اًم٤ًمئؾ

 .اًمٕمٞمٜم٦م سمٞمع هذا جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 ؿمٞمخٜم٤م؟ اًمتقرق ؿمق :اًم٤ًمئؾ

 سم٤مًمٕمٞمٜم٦م، شم٤ٌميٕمتؿ إذا: »دائام سمٜمجٞمٌف أخكم احلدي٨م ومٚمقس، سمِّده واطمد إٟمف :اًمِمٞمخ

 .آظمره إممش اًمٌ٘مر أذٟم٤مب وأظمذشمؿ



 575   اًمتقرق   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ديٜم٤مر أخػ ي٠مظمذ ديٜم٤مر، أخػ أجش أو ورىم٦م أخػ أجش؟ ىمد ومٚمقس سمِّده ومقاطمد 

 ُمـ إيمٞم٤مس هذه ُمٜمل اؿمؽمِ  ًمف سمٞم٘مؾ اًمت٤مضمر؟ ًمف سمٞم٘مؾ ؿمق ُمٙمِمقف، رسم٤م هذا ُم٤مئ٦م زايد

 أجش ومٌٞمًّٚمٗمف ُم٤مئ٦م، سمتًع ُمٜمؽ سم٤مؿمؽمُّي٤م أن٤م سمٕمديـ ديٜم٤مر، سم٠مخػ اًمرز أو اًمًٙمر

ء، سمٞمع..أخػ قمٚمٞمف؟  سمٞمًجؾ ؿمق شمًٕمامئ٦م، ء هم٤ميتف ُمق هق ًمٙمـ وذا  هم٤ميتف وٓ اًمنما

 .اًمٗمٚمقس قمغم احلّمقل هم٤ميتف اًمٌٞمع،

  (11:  31: 31/ 785/ واًمٜمقر اهلدى) 



 بالظزاء الٕعد





ء   577 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمققمد سم٤مًمنما

 فؾؼاء ادُْؾِزم افقظد ظذ ادبـل افبقع ظؼد حؽؿ

ء؟ اعمٚمزم اًمققمد قمغم اًمذي اًمٌٞمع قم٘مد: طمٙمؿ ُم٤م :ؾم١مال  ًمٚمنما

 .اًمٌٞمع قم٘مد :اًمِمٞمخ

ء اعمُـْٚمِزم اًمققمد قمغم اعمٌٜمل :ُمداظمٚم٦م  .سم٤مًمنما

 .سمٞمٜمٝمؿ وىمع ُم٤م يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .ًمٞمٌٞمٕمف يِمؽمي :ُمداظمٚم٦م

 ًمٙمـ سم٤مًمٌٞمع، اعمُـت٤ٌميٕملم ُيْٚمِزم ٓ اًمققمد ومٝمذا أظمل، اًمٌٞمع ص٤مر ُم٤م دام ُم٤م : اجلقاب

 طمٞم٨م ُمـ ًمٙمـ سمف، اًمقوم٤مء واضم٥م اخلُُٚم٘مل اًمًٚمقك طمٞم٨م  ُمـ هذا سم٤مًمققمد اًمقوم٤مء

 .ُُمٚمزم همػم ومٝمق اًمنمقمل واحلٙمؿ اًم٘مْم٤مء

 .اهلل ؿم٤مء إن اًم١ًمال ظمالص اجلقاب واوح

  (:.. 71:  51/   5/ واًمٜمقر اهلدى)

 وافؼاء افبقع دم مؾزم افقظد هؾ

ء أو اًمٌٞمع ذم اًمققمد هؾ! ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م  ُمٚمزم؟ همػم أو ُمٚمزم اًمنما

 ُم٤مذا؟ هؾ :اًمِمٞمخ

 .اًمققمد :ُمداظمٚم٦م

 اًمققمد؟ :اًمِمٞمخ

 إذا اهلل ؿم٤مء إن: أىمقل وأن٤م ،اخل٤مرج ُمـ ؾمٞم٤مرات شمًت٘مدم أن٧م ُمثالً  :ُمداظمٚم٦م

: وىمٚم٧م ُمٕمل اشمٗم٘م٧م وم٠من٧م ،ؾمٞم٤مرات مخ٦ًم ُمٜمؽ ؾم٠مؿمؽمي اًمٙمٛمٞم٦م هذه وصٚم٧م

 ..يٚمزم ومٝمؾ هبذا، أوقمدك: ىمٚم٧م هبذا؟ شمققمدين



ء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   578   اًمققمد سم٤مًمنما

 .ومتقى ٓ شم٘مقى يٚمزم هذا: أىمقل :اًمِمٞمخ

 (..:38:  57/ 835/ واًمٜمقر اهلدى) 

 يضع أحقوكو فؽـف افـؼد شعر بـػس افتؼسقط يبقع افتوجر ـون إذا

 يشسي دـ خصاًم 

ٟمٜم٤م سمٕمض اعم٠ًمخ٦م، ٟمٗمس ذم أىمقل: ؾم٤مئؾ  يٌٞمٕمقن ُمٚمتزُمقن، وهؿ اًمتج٤مر إظمقا

 آىمتّم٤مدي٦م إزُم٤مت سمٕمض شمّمٞمٌٝمؿ أطمٞم٤مٟم٤م ًمٙمـ وشم٘مًٞمٓم٤م، ٟم٘مداً  اًمًٕمر واطمًدا اًمًٕمر

 سم٤مًمٜم٘مد يٖمرُّيؿ واطمد ضم٤مء إذا ًمٙمـ ٟمٗمًف، اًمٌمء ذم ومٞم٘مقل ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو

 ـمٞم٦ٌم؟ ص٤مومٞم٦م سمٜمٞم٦م قمٜمدهؿ وإصؾ ًمف، ومٞمخّمٛمقن

 همػم اًمرسمح ٕن رء: ومٞمٝم٤م ُم٤م اًم٘مْمٞم٦م ومٝمذه ودوران، ًمػ ذم ُم٤م يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 وشمًٕملم، سمخٛم٦ًم ٔظمر سمٛمٞم٦م إلٟم٤ًمن شمٌٞمٕمف اجلٝم٤مز هذا إٟمف سمٞمجقز اًمنمع، ذم حمدود

 .آظمره إمم سمتًٕملم شمٌٞمٕمف وًمٚمث٤مًم٨م

 إهنؿ قمٜمٝمؿ شم٘مقل اًمذيـ ه١مٓء: أوٓ أظمِمك اًم٘مْمٞم٦م، هذه ُمـ أظمِمك أن٤م ًمٙمـ 

 رومع هق يٕمٜمل -احل٤مضيـ ُمـ ُم١ماظمذه وٓ- اًمٙمقيتل يمذاك اًمتزاُمٝمؿ أن ُمٚمتزُمقن،

 اًمٓمٌٞمٕمل ًمٚمًٕمر سمٞمٜمزل ٟم٘مًدا ًمف دومع إٟم٤ًمن ضم٤مء وم٢مذا واطمد، ؾمٕمري أن٤م: ىم٤مل صمؿ اًمًٕمر،

 .ٟمٗمًف ذم و٤مُمره هق اًمِٚمـل

 سمًٕمر اًمٜم٘مد ؾمٕمر يٌٞمع هق ومٕمالً  ودوران، ًمػ ومٞمٝم٤م ُم٤م اًم٘مْمٞم٦م يم٤مٟم٧م وم٢مذا 

 .اًمت٘مًٞمط

٤من هذا يم٤من: ُمثال ٟمٗمؽمض  ٤من هذا اإلًٟم  احلٙمؿ يٕمرف أن ىمٌؾ ُمـ يم٤من سم٤مًمذات، اإلًٟم

ٞمع اًمنمقمل ٕمرـي ٌي  يريدوا اًمٚمِـل اًمتُّج٤مر ٟمٔم٤مم  ُمـ هذا وأفمـ ٟمٔم٤مُم٤م، ووع ويم٤من خمتٚمٗملم، سًم

 سم٤مًمٜم٘مد قمنمة اعمٞم٦م ذم سمػمسمح ىمٌؾ ُمـ يم٤من هٞمؽ، قمنمة  اعمٞم٦م ذم سمػمسمح هق إٟمف ُمراسمحٝمؿ ُيـَحِددوا

ٞمط  .قمنم اصمٜم٤م سم٤معمٞم٦م اًمًٕمر خيٗمض قمنم اصمٜم٤م سم٤معمٞم٦م سم٤مًمت٘م



ء   579 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمققمد سم٤مًمنما

 هذا قمنم، اصمٜم٤م سم٤معمٞم٦م اًمرسمح ومجٕمؾ سمًٕمريـ، اًمٌٞمع جيقز ُم٤م أنف اًمرضمؾ قمرف ح٤م 

 .آٟمٗم٤م إًمٞمف أذٟم٤م اًمذي هق

 سم٤معمٞم٦م يرسمح أؾم٤مس قمغم سم٤مًمٜم٘مد يٌٞمع يم٤من هق ٓ ؾمقاء، وذاك ومٝمذا هٙمذا، يم٤من وم٢من 

 قمنمة، سم٤معمٞم٦م يرسمح ص٤مر طم٘مٞم٘م٦مً  اهلل إمم شم٤مب ومٚمام قمنم، اصمٜم٤م سم٤معمٞم٦م وسم٤مًمت٘مًٞمط قمنمة،

 .شم٘مًٞمٓم٤م سم٤مع أو ٟم٘مدا سم٤مع ؾمقاء

 وضمؾ قمز سم٤مهلل ُم١مُمٜملم يم٤مٟمقا  ًمق اًمتج٤مر هل١مٓء أىمقل وأن٤م ُم٠مضمقر، وهق ضم٤مئز: أوًٓ  هذا 

ؾ ًمٙم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝمؿ، ًمٜمٕمامئف وؿم٤ميمريـ جَّ ًَ  قم٤مًمٓم٤مًمع سمٜم٘مقل ٟمحـ اعمٜمِم٤مر، ُمثؾ طمًٜم٤مت هلؿ شُم

 ش.صدىم٦م ي٤ًموي درمهلم ىمرض» احلدي٨م ُمٕمٜمك ُم٤م  ط اًمرؾمقل ٕن ًمٞمف: واًمٜم٤مزل

 ىمد ديٜم٤مر، سمامئ٦م ُم٤مًمف طُمرّ  ُمـ شمّمدق يم٠منف ديٜم٤مر، ُم٤مئتل إٟم٤ًمًٟم٤م أىمرض واطمد وم٢مذا 

 هن٤مًرا ًمٞمالً  سمػمسمحقا  أجش ىمد اًمٜم٘مد سمًٕمر سم٢مظمالص سم٤مقمقا  إذا اًمتج٤مر، ه١مٓء أجش

 .أُمث٤مًمٜم٤م ُمـ اًمٗم٘مراء يًتٓمٞمٕمف ٓ هذا سمٞمٜمام هلؿ، شمًجؾ احلًٜم٤مت ُماليلم،

خ، قمٜمٝم٤م ؾم٠مل اًمتل اًمّمقرة هٜم٤م ي٠ميت   قمنمة سم٤معمٞم٦م سمػمسمح يم٤من ىمديام اًم٤ٌمئع هذا يم٤من وم٢مذا ٕا

ٞمط  ضم٤مءه وسم٤مًمٜم٘مد، سم٤مًمت٘مًٞمط قمنمة سم٤معمٞم٦م اًمرسمح أؾم٤مس قمغم يٌٞمع ومرضمع قمنم، اصمٜم٤م سم٤معمٞم٦م وسم٤مًمت٘م

٤من  هق قمنمة، سم٤معمٞم٦م ُمٜمف يرسمح راح ُم٤م أنف هق ؿمٕمر ًمٙمـ ٟم٘مًدا، ُمٜمف يِمؽمي أن قمٚمٞمف وقمرض إًٟم

 ُمٜمف ومرض قمنمة سم٤معمٞم٦م اًمرسمح اًمٗمرض هذا ٕنف ذًمؽ: ُمـ ُم٤مٟمع ذم ُم٤م مخ٦ًم، سم٤معمٞم٦م ُمٜمٝم٤م طمػمسمح

 .اًمٕم٤معملم رب ُمـ ُمش هق،

ٕمر  يٌٞمٕمقا   أن يْمٓمرون أطمٞم٤مٟم٤م اًمتج٤مر سمٕمض ٟمٕمرف ٟمحـ: هٞمؽ ُمـ أيمثر   اح٤مل، رأس سًم

 .ذاك جيقز ٓ ومٙمٞمػ هذا ضم٤مز إذا: وم٢مًذا ٓ؟ وإٓ صحٞمح

 .ودوران ًمػ ومٞمٝم٤م يٙمقن ُم٤م ه٤مي، اعمقاوٞمع يمؾ ذم اعمٝمؿ 

  (11:  38: 57/ 785/ واًمٜمقر اهلدى) 





 األسّي





 583 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   إؾمٝمؿ 

 وؽرهو آشتفالـقي اجلؿعقوت مـ أشفؿ يشسي مـ حؽؿ مو

 ؟وادقوه افؽفربوء ذـي مثؾ افشعى، مصؾحي دم ممو

 آؾمتٝماليمٞم٦م اجلٛمٕمٞم٤مت ُمـ أؾمٝمؿ يِمؽمي ُمـ طمٙمؿ ُم٤م: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل: اعمٚم٘مل

 واعمٞم٤مه؟ اًمٙمٝمرسم٤مء ذيم٦م ُمثؾ اًمِمٕم٥م، ُمّمٚمح٦م ذم مم٤م وهمػمه٤م

 ٓ ذيم٦م هٜم٤مك وًمٞمس ،سم٤مًمرسم٤م شمتٕم٤مُمؾ يمٚمٝم٤م ،أقمٚمؿ ومٞمام اًمٞمقم اًمنميم٤مت :اًمِمٞمخ

 .سم٤مًمرسم٤م شمتٕم٤مُمؾ

 رضمؾ وضمد إن أنّمح أن٤م سمؾ ذيم٦م، ُمع يتٕم٤مُمؾ أن عمًٚمؿ جيقز ومال :ذًمؽ قمغم و 

 أن أنّمح اإلؾمالم سم٠مطمٙم٤مم اًمٕمٛمؾ ويتٌٜمقن ُمثٚمف، أهمٜمٞم٤مء -أجْم٤مً - وطمقًمف همٜمل ُمًٚمؿ

 ذم شمقوع ُمثالً  ذيم٦م إلىم٤مُم٦م جيٛمٕمقهن٤م اًمتل إُمقال: أي اًمٌٜمقك، ود ذيم٦م ي١مًمٗمقا 

 .اًمّمٜمدوق هذا إمم اًمرسم٤م يد متتد ٓ ظم٤مص صٜمدوق

 صٜمدوق إلجي٤مد ظمٓم٦م ًمقوع واًمذهـ اًمٕم٘مؾ إقمامل إمم حيت٤مج قمٛمؾ ؿمؽ سمال هذا 

 أؾمٝمؿ ـمرطم٧م إذا طمٞمٜمئذٍ  اًمنميم٦م، شم٘مقم وقمٚمٞمف ُمٓمٚم٘م٤ًم، اًمرسم٤م إًمٞمف يدظمؾ ٓ يٕمٜمل

ؤه٤م، سمٞمٕمٝم٤م طمٞمٜمئذٍ  ضم٤مز قمٛمؾ أو ذيم٦م إمم أو سمْم٤مقم٦م إمم وحتقًم٧م  ذًمؽ ىمٌؾ أُم٤م وذا

 .اًمٞمقم اًمنميم٤مت شمٗمٕمؾ يمام جيقز ومال

 (11: 39: 77/ 171/ واًمٜمقر اهلدى)

 افؼـوت أشفؿ

 . اًمنميم٤مت أؾمٝمؿ :ُمداظمٚم٦م

 !! ؾمٝمؿ أِي  ُمـ حيٗمٔمؽ اهلل :اًمِمٞمخ

  (11:  75: 78/ 515/ واًمٜمقر اهلدى) 





 بأخزى الشٗارة وبادلة





 587 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ٌمدًم٦م اًمًٞم٤مرة سم٠مظمرى 

 اجلقدة ؾورق دؾع مع بلخرى افسقورة مبودفي حؽؿ

 أراد  ديٜم٤مر أخػ قمنم صمامٟمٞم٦م ىمٞمٛمتٝم٤م ضمديدة ؾمٞم٤مرة يٛمتٚمؽ رضمؾ: ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 ٕهن٤م ُمثاًل: ديٜم٤مر آٓف قمنمة ىمٞمٛمتٝم٤م آظمر رضمؾ يٛمتٚمٙمٝم٤م أظمرى سمًٞم٤مرة ؾمٞم٤مرشمف ُم٤ٌمدًم٦م

 ىمٞمٛم٦م آٓف صمامٟمٞم٦م اًمث٤مين اًمرضمؾ ويدومع اًمت٤ٌمدل، يتؿ أن قمغم وم٤مشمٗم٘م٤م ُمًتٕمٛمٚم٦م، ىمديٛم٦م

  هذا؟ جيقز ومٝمؾ اًمًٞم٤مرشملم، سملم اجلديدة اًمًٞم٤مرة ضمقدة ومرق

 اًمًت٦م إنقاع ُمـ ًمٞم٧ًم ؿم٤مهبٝم٤م وُم٤م اًمًٞم٤مرة ٕن ُم٤مٟمٕم٤ًم: ذًمؽ ذم أرى ٓ :اًمِمٞمخ

 .اًمرسمقي٤مت

 ُمقضمقد اًمتٗم٤موت يم٤من وم٢مذا اًمتٗم٤موؾ، ُمع وًمق سمًٞم٤مرة ؾمٞم٤مرة اؾمتٌدال جيقز ومٝمٜم٤م 

 .ذًمؽ ذم رء ومال اًمًٞم٤مرشملم سملم

   (:.. 59:  51/   711/   واًمٜمقر اهلدى)

 افػورق؟ بدؾع شقورتغ بغ ادؼويضي بقع حؽؿ مو

 اًمًٞم٤مرشملم سملم ًمٚمٗمرق صمٛمٜم٤ًم ويدومع ؾمٞم٤مرشملم سملم اعم٘م٤ميْم٦م سمٞمع طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اجلقدة؟ ٓظمتالف

 .اًمرسمقي٤مت ُمـ ًمٞمس ٕنف ذًمؽ: ُمـ ُم٤مٟمع ٓ :اًمِمٞمخ

 (11:53:17/ (ب51) ضمدة ومت٤موى)

 افػورق؟ دؾع مع بوفؼديؿي اجلديدة افسقورة اشتبدال حؽؿ

 سمجديدة اًم٘مديٛم٦م اًمًٞم٤مرة اؾمتٌدال.. هذا آؾمتٌدال ؿمٞمخ ي٤م! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

  سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم ذم شمٚمحؼ أو سم٤مًمرسم٤م شمٚمحؼ

 .سم٠مظمرى ُم٠ًمخ٦م! أظمل ي٤م... :اًمِمٞمخ

 ...سمجديدة ىمديٛم٦م ؾمٞم٤مرة اؾمتٌدال :ُمداظمٚم٦م



 588   ُم٤ٌمدًم٦م اًمًٞم٤مرة سم٠مظمرى   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 آؾمتٌدال؟ يمٞمٗمٞم٦م :اًمِمٞمخ

 .اًمزي٤مدة اًمٗمرق وشمدومع اجلديدة شمًتٌدل اًمٗمرق، شمدومع :ُمداظمٚم٦م

 ٟم٘مًدا؟ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .رء ومٞمٝم٤م ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمت٤من شمٙمقن ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .أخٗملم ومٞمدومع آٓف سمثالصم٦م واجلديدة سم٠مخػ ُمثاًل  اًم٘مديٛم٦م شم٘مقم اعمٕمٜمك ٓ، :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 (11:78:57/ (5) ـه7518 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)



 الغزر





 597 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٖمرر 

 ادجوزؾي بقع حؽؿ

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اجلزاف عٞمسم هق ُم٤م اجلزاف، سمٞمع ذم ُم٠ًمخ٦م قمٜمدٟم٤م: اعمٚم٘مل

 .ضمٝم٤مًم٦م ومٞمٝم٤م ر،همر ومٞمٝم٤م اًمتل يٕمٜمل اعمخ٤مـمرة، يٕمٜمل اجلزاف :اًمِمٞمخ

  هٜم٤م؟ إمم ُمٗمٝمقم اًم٘مٛمح ُمـ يمقم ُمثالً  يٕمٜمل 

 .ُمٗمٝمقم :اًم٤ًمئؾ

 .اعمج٤مزوم٦م سمٞمع هق ومٝمذا جمٝمقل، وزٟمف ؿيم يمٞمٚمف، يمؿ اًم٘مٛمح ـُم يمقم :اًمِمٞمخ

 .اًمنمقمل طمٙمٛمف: اعمٚم٘مل

 .جيقز ٓ سم٤مـمؾ، ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

 اًمِمقال هذا سم٤مًمِمقال، واًم٘مٛمح اًمذرة حلٌقبا ٟمِمؽمي اًمًقدان ذم قمٜمدٟم٤م: اعمٚم٘مل

 .ُمٕم٠ٌم يٕمٜمل

 اعم٘مّمقد ومٝمق يمٞمٚمف أو وزٟمف ُمٕمروف همػم هذا اًمِمقال يم٤من إذا أي، :اًمِمٞمخ

 .سم٤معمج٤مزوم٦م

 .يمٞمؾ أو وزن سمدون سم٤مًمٙمٛمٞم٦م واًمٓمامـمؿ واخلْم٤مر: اعمٚم٘مل

 وإٓ ووزٟمف، يمٞمٚمف ُمـ سمد ومال يقزن أو يٙم٤مل ُم٤م يمؾ هق جيقز، ٓ جيقز، ٓ :اًمِمٞمخ

 .اًمٖمرر سمٞمع ُمـ ويٙمقن ،جم٤مزوم٦م يٙمقن

 اًمٖمٜمؿ، فمٝمر قمغم يم٤مًمّمقف. اًمٖمرر سمٞمع قمـ -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل هنك وىمد 

 .ذًمؽ وٟمحق ،اح٤مء ضمقف ذم واًمًٛمؽ

  (11:  17: 31/   179/  واًمٜمقر اهلدى)

 فؾغرر ادمدي افقجف ظذ حمؿقل ادخوبرة ظـ افـفل

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]



 595   اًمٖمرر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

رض قمغم اعمٕم٤مُمٚم٦م اعمزارقم٦م» :اًم٘م٤مُمقس وذم اعمزارقم٦م، هل اعمخ٤مسمرة  خيرج ُم٤م سمٌٕمض ٕا

 صح وىمد. شوٟمحقه اًمٜمّمػ قمغم يزرع أن واعمخ٤مسمرة: وىم٤مل ُم٤مًمٙمٝم٤م، ُمـ اًمٌذر ويٙمقن ُمٜمٝم٤م،

 ش79و 78/  5» ُمًٚمؿ قمٜمد قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر قمـ أظمرى ـمرق ُمـ اعمخ٤مسمرة قمـ اًمٜمٝمل

 طمتك ُمٓمٚم٘م٤م يمرائٝم٤م قمغم ٓ واجلٝم٤مًم٦م، اًمٖمرر إمم اعم١مدي اًمقضمف قمغم حمٛمقل وًمٙمٜمف وهمػمه،

 اعمٓمقٓت ذم ذًمؽ وشمٗمّمٞمؾ يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم ومٞمف همرر ٓ ُم٤م ضمقاز ًمثٌقت واًمٗمْم٦م سم٤مًمذه٥م

وـم٤مر ٟمٞمؾ»ُمثؾ   .وهمػممه٤مشاًم٤ٌمري ومتح»وشٕا

 (578/ 5) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 مـف يستثـك ومو افغرر تعريػ

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 يمثػمة ُم٤ًمئؾ حتتف ومٞمدظمؾ اًمٌٞمع، أصقل ُمـ أصؾ اًمٖمرر سمٞمع قمـ اًمٜمٝمل»: اًمٜمقوي ىم٤مل

ًتثٜمك ضمدا، ٞمع ذم يدظمؾ ُم٤م: أطمدمه٤م: أُمران اًمٖمرر سمٞمع ُمـ وي  سمٞمٕمف، يّمح مل أومرد ومٚمق شمٌٕم٤م، اعم

٤مُمح ُم٤م: واًمث٤مين  .وشمٕمٞمٞمٜمف متٞمٞمزه ذم ًمٚمٛمِم٘م٦م أو حل٘م٤مرشمف، إُم٤م سمٛمثٚمف: يت

ول ومٛمـ ـ، ضقمٝم٤م ذم اًمتل واًمداسم٦م اًمدار، أؾم٤مس سمٞمع: ٕا  اجل٦ٌم: اًمث٤مين وُمـ واحل٤مُمؾ، ًٌم

 .شاًمً٘م٤مء ُمـ واًمنمب اعمحِمقة،

 أو متٞمٞمزه، يِمؼ أو طم٘مػما، يمقٟمف ذم اظمتالومٝمؿ قمغم ُمٌٜمل ومٞمف اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وُم٤م»: ىم٤مل

ٞمع، ومٞمّمح يم٤معمٕمدوم، ومٞمف اًمٖمرر ومٞمٙمقن شمٕمٞمٞمٜمف،  ش.585/  5» شاًمٗمتح»: شوسم٤مًمٕمٙمس اًٌم

 اًم٘مقاقمد» ذم قم٘مده ومّمؾ ذم اًمٖمرر ُمـ جيقز ومٞمام اًم٘مقل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ومّمؾ وىمد

 .ضمدا ٟمٗمٞمس وم٢مٟمف ومراضمٕمف: ،ش737 - 775 ص» شاًمٜمقراٟمٞم٦م

 (2/452) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت



 اخلٗار





 595 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخلٞم٤مر 

 افؼط خقور جقاز

 [:ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

: ىم٤مل ،شاًمّمحٞمحلم» ذم قمٛمر اسمـ حلدي٨م : شاخلداع قمدم سمنمط[ اخلٞم٤مر] وجيقز»

 ٓ: وم٘مؾ سم٤ميٕم٧م: ُمـ»: وم٘م٤مل اًمٌٞمقع؟ ذم خُيدع أنف ط اهلل ًمرؾمقل  رضمؾ ذيمر

 .أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم.شظمالسم٦م

 مل أو همٌـ ؾمقاء اخلٞم٤مر: ًمف صم٧ٌم سمذًمؽ ىم٤مل ُمـ أن وفم٤مهره اخلديٕم٦م،: واخلالسم٦م

 .يٖمٌـ

 [:إًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

 ح٤م يدل وإٟمام اًمٖمٌـ، ُمع اخلٞم٤مر احلدي٨م ُمـ اًمٔم٤مهر وإٟمام فم٤مهر، همػم هذا: ىمٚم٧م

 يمؾ ذم أن٧م صمؿ ظمالسم٦م، ٓ: وم٘مؾ سم٤ميٕم٧م أن٧م إذا»: سمٚمٗمظ آظمر طمدي٨م اعم١مًمػ اؾمتٔمٝمره

 قمغم وم٤مردده٤م ؾمخٓم٧م وإن وم٠مُمًؽ، روٞم٧م إن ًمٞم٤مل: صمالث سم٤مخلٞم٤مر اسمتٕمتٝم٤م ؾمٚمٕم٦م

 حمٛمد ـمريؼ ُمـ : ش375 ص» واًمدارىمٓمٜمل ،ش17/  5» ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف :شص٤مطمٌٝم٤م

 إؾمح٤مق اسمـ سح وىمد ُمرؾمال،.. .طم٤ٌمن سمـ حيٞمك سمـ حمٛمد قمـ إؾمح٤مق، سمـ

 .اإلرؾم٤مل احلدي٨م قمٚم٦م وم٢مٟمام اًمدارىمٓمٜمل: قمٜمد سم٤مًمتحدي٨م

 قمٜمٕمٜمف، ىمد وًمٙمٜمف ُمرومققم٤م، قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع، قمـ أجْم٤م، إؾمح٤مق اسمـ رواه وىمد

 :ش...ؾمٚمٕم٦م يمؾ ذم أن٧م صمؿ»: ىمقًمف ومٞمٝم٤م ًمٞمس ًمٙمـ رواي٦م، ذم سم٤مًمتحدي٨م سح وىمد

 ،ش5875» شاًمّمحٞمح٦م» وم٤مٟمٔمر طمًـ: سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل قمٜمد ًمٙمٜمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل، رواه

 .ي٠ميت ومٞمام اعم١مًمػ صمٌتف وىمد هلل، واحلٛمد احلدي٨م ومث٧ٌم

 (484/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 خُيدع دـ أيوم ثالثي اخلقور

 [: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]



 591   اخلٞم٤مر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ًمٞم٤مل صمالث سم٤مخلٞم٤مر اسمتٕمتٝم٤م ؾمٚمٕم٦م يمؾ ذم أن٧م صمؿ ظمالسم٦م، ٓ: وم٘مؾ سم٤ميٕم٧م أن٧م إذا»

 .شص٤مطمٌٝم٤م قمغم وم٤مردده٤م ؾمخٓم٧م وإن وم٠مُمًؽ روٞم٧م وم٢من

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اًمٕمٚمامء سملم ظمالف اعم٠ًمخ٦م وذم خيدع، عمـ أج٤مم صمالصم٦م اخلٞم٤مر إصم٤ٌمت احلدي٨م وذم

  .اعمٓمقٓت ُمـ وهمػمه شاًمٗمتح» ذم يراضمع وشمٗمّمٞمؾ

 .(885/ 1/5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



 بدٔ قبن الثىز بٗع

 صالحْ





 599 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   سمٞمع اًمثٛمر ىمٌؾ سمدو صالطمف 

 صالحف بدو ؿبؾ افثؿر بقع

 قمٜمدٟم٤م اًمٕم٤مم اعمّمٓمٚمح أو ،ات٤مءسم٤مًمدوم يًٛمك ُم٤م هٜم٤مك ٟمحـ قمٜمدٟم٤م ؼٌَّ ٓمَ يُ  :ُمداظمٚم٦م

 وُم٤م سم٤مٟمدورة سم٤مًمٓمامـمؿ يًٛمك ُم٤م ومتٜمت٩م ظمية حتتٝم٤م يزرع ،اًمٌالؾمتؽ ُمـ احلامُم٤مت

 ..اخلٞم٤مر ُمـ ذًمؽ ؿم٤مسمف

 هذا؟ قمٜمديمؿ ىمقًمؽ هذا :اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل همزة ذم :ُمداظمٚم٦م

 .يمٚمٝم٤م هٙمذا اًمدٟمٞم٤م إًمٞمف ضورة ٓ ىمٞمد: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .وامن ٟمًٛمٞمف سمٞمع ومٞمحدث :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 زهقر: يٕمٜمل.. وصمامر فم٤مهرة صمامر ومٝمٜم٤مك سمٙمذا، احلامم ٟمْمٛمـ: ٟم٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 واطمدة، ُمرة ي٠مظمذه٤م وهذا أؿمٝمر، ؾمت٦م طمقازم شمًتٖمرق اعمدة ٕن سمٕمد: شمٔمٝمر مل وصمامر

 وسملم سمٞمٜمٜم٤م ٟم٘م٤مش ومّم٤مر أؿمٝمر، اًمًت٦م إمم يم٤مُمٚم٦م وي٠مظمذه٤م ديٜم٤مر، أخٗمل ُمثالً  ومٞمٝم٤م يدومع

 ..يٌدو طمتك أو شصالطمف يٌد مل ُم٤م»: طمدي٨م قمغم هٜم٤مك اإلظمقة

 .أيمؼم اهلل :اًمِمٞمخ

 يٕمٜمل احلدي٨م هذا ٕنف اًمتقوٞمح: ومٜمريد آظمر، إمم حيٛمر أو يّمٗمر طمتك :ُمداظمٚم٦م

ًمٞم٦م اًمٚم٘مٓم٤مت أن ُمع وم٘مط، إومم ٓم٦م٘مْ اًمٚمَّ  إٓ ٟم٠مظمذ أٓ هٜم٤مك، ومٝمٛمٜم٤م طم٥ًم مرَّ طَم   .ُمتقا

 ..سم٤مًمٚم٘مٓم٤مت ّمدشم٘م أجش :ُمداظمٚم٦م

 ..هل اًمكم اًمٚم٘مٓم٦م :ُمداظمٚم٦م

 ًم٘مٓم٦م أظمػماً  ىمقًمؽ ٟمتّمقر طمتك ثامر٤مًمسم أن٧م شمٕمٜمل ُم٤مذا ،رء يمؾ ىمٌؾ :اًمِمٞمخ

 سمثامر؟ شمٕمٜمل ُم٤مذا واطمدة،

 ..واخلٞم٤مر اًمٌٜمدورة صمامر هل كماًمِ  سم٤مًمثامر ٟمٕمٜمل هذا اخل٤مص اًم١ًمال ذم :ُمداظمٚم٦م



 311   سمٞمع اًمثٛمر ىمٌؾ سمدو صالطمف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .صمامراً  ًمٞمس هذه :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ. اً ظمػم اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 اًمٌٜمدورة؟ وم٘مط شمٕمٜمل ُم٤مذا :إذاً  :اًمِمٞمخ

 .اًمٌٜمدورة قمـ اًم١ًمال اعم٘مّمقد أن :ُمداظمٚم٦م

 ٓ؟ أم صالطمف يٌدو هؾ ،شصالطمف يٌدو طمتك هذا» ه٤مه، :اًمِمٞمخ

 .أؿمٝمر اًمًت٦م ُمدار قمغم واطمدة ُمرة ًمٞمس ًمٙمـ اًمّمالح، يٌدو :ُمداظمٚم٦م

 .أجقه :اًمِمٞمخ

 .همػمه٤م صالح سمدا ىمٓمٗم٧م وم٢مذا ـم٤مئٗم٦م، صالح ومٞمٌدو :ُمداظمٚم٦م

 اًمذهـ شمِمحذ أهن٤م ضمقدهت٤م وُمـ ضمٞمدة، احل٘مٞم٘م٦م ُم٠ًمخ٦م هذه ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 .اجل٤مُمدة اًم٘مرحي٦م وحترك

 .اهلل شم٤ٌمرك اهلل ؿم٤مء ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 ٕول احل٘مٞم٘م٦م ٕن اؾمتٞمْم٤مح: ُمـ ٓسمد ًمإلضم٤مسم٦م، اًمتٝمٞم١م  ىمٌؾ أن٤م ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

 إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمثامر قمغم يرد ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م يرد اخلية هذه هؾ اًم١ًمال، هذا ُمثؾ يٓمرح ُمرة

 هؾ ،شصالطمف يٌدو طمتك»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ آٟمٗم٤ًم، ذيمرشمف اًمذي احلدي٨م ذم

 اخلية؟ هلذه سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمتٕمٚمٞمؾ هذا ُمثؾ يرد

 اجلقائح؟ شم٘مّمد :ُمداظمٚم٦م

 .أجقه :اًمِمٞمخ

 .إدوي٦م قمٜمدهؿ ًمٙمـ يرد، ىمد :ُمداظمٚم٦م

 أجش؟ قمٜمدهؿ :اًمِمٞمخ

 .أدوي٦م :ُمداظمٚم٦م



 317 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمثٛمر ىمٌؾ سمدو صالطمفسمٞمع  

 .أدوي٦م :اًمِمٞمخ

 .اخليوات هذه هب٤م يرؿمقن :ُمداظمٚم٦م

 قم٤مهتٝم٤م؟ شمٌدو أن ىمٌؾ أو صالطمٝم٤م، يٌدو أن ىمٌؾ يرؿمقهن٤م إدوي٦م :اًمِمٞمخ

 ..اًمٍماطم٦م :ُمداظمٚم٦م

 يمذًمؽ؟ أخٞمس :اًمِمٞمخ

 يٕمٜمل، ُمًتٛمر اًمرش شمٙمقن اًمّمالح سمدو سمٕمد طمتك يٕمٜمل ُمًتٛمر قمٜمدٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .اًمثٛمرة شم٘مٓمع طمتك

 .ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 .أوم٦م ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ظمقوم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 أن ومٝمٛم٧م أن٤م يمٜم٧م وإن ؾم١مازم، قمـ أضمٌتٜمل ُم٤م أن٧م: إذاً  ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 .أومهتٜمل ُم٤م ظمالف قمغم اجلقاب

 .اهلل ؿم٤مء إن ظمػم :ُمداظمٚم٦م

 .اًمثامر قمغم درِ يَ  ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م درِ يَ  ٓ أنف أن أومٝمؿ أن٤م :اًمِمٞمخ

 ذًمؽ؟ ؿم٤مسمف وُم٤م ،واًمرـم٥م اًمٕمٜم٥م هب٤م اعم٘مّمقد اًمثامر أن أومٝمؿ اًمذي :ُمداظمٚم٦م

 .يمذًمؽ هق :اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م رش إمم حتت٤مج ٓ هذه :ُمداظمٚم٦م

 .اعمقوقع قمـ حتٞمٚمٜم٤م ٓ ،ؿمٞمخ ي٤م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 سمٕم٤مه٦م، شمّم٤مب أن ممٙمـ احلدي٨م ضم٤مء اًمتل اًمثامر شمٚمؽ: ؾم١مازم يم٤من أن٤م :اًمِمٞمخ

 ـمٞم٥م، شصالطمٝم٤م يٌدو طمتك سمٞمٕمٝم٤م قمـ هنك»..: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىم٤مل وًمذًمؽ



 315   سمٞمع اًمثٛمر ىمٌؾ سمدو صالطمف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اًمث٤مٟمٞم٦م أو إومم اًم٘مٓمٗم٦م ذم ىمٚم٧م اًمتل اخلية هذه أنف ُمٜمل قمٚمٞمؽ اًم١ًمال ومقرد

 .ؾمٜم٦م ٟمّمػ ُمدار قمغم واًم٤ًمدؾم٦م

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 يرد أنف] أوًٓ  ضمقاسمؽ ُمـ ومٝمٛم٧م اًمثامر؟ شمٚمؽ قمغم يرد ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م يرد هؾ :اًمِمٞمخ

 ..سم٤مل رؿمٝم٤م ذم يًتٛمرون سم٠مهنؿ ذيمرت ح٤م ًمٙمـ ،[قمٚمٞمٝم٤م

 .اعمٌٞمدات :ُمداظمٚم٦م

 .شمٚمؽ قمغم ورد ُم٤م هذه قمغم درِ يَ  ٓ أنف ذًمؽ ُمٕمٜمك قمٚمٞمٝم٤م، ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م :اًمِمٞمخ

 ..اجلقائح أنف أىمّمده٤م، اًمتل اجلقائح :ُمداظمٚم٦م

 ..وصٚم٧م أن٤م: ىمٚم٧م اًمٙمالم، ٟمخن ُم٤م طمتك أظمل ي٤م ُمٕمل ُم٤مر ظمٚمٞمؽ :اًمِمٞمخ

 ُم٤م هذا يٛمٜمع ٓ هذا ُمـ رء أو ص٤مقم٘م٦م أو يٕمٜمل ،اًمًامء ُمـ ٟم٘مقل ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 .يٛمٜمع

 .اًمثامر ذم طمتك ُمٕمٝمقد همػم ُمٕمٝمقد، همػم أُمر هذا ٓ، ٓ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اخلْم٤مر ذم ُمٕمٝمقداً  يٙمقن أن ومْمال آه، :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اعمٕمت٤مدة إؿمٞم٤مء ُمثؾ :اًمِمٞمخ

 ُم٤م هل٤م حيدث ٓ شرَ شمُ  ُم٤مداُم٧م أنف هٜم٤مك، اًمقاىمع اًمٗمٕمؾ ُمـ أقمٚمٛمف اًمذي :ُمداظمٚم٦م

 ..حيدث

 .اجلقاب هق هذا :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ٕي سمٕمد ًمٙمـ اجلقاب، هق هذا :اًمِمٞمخ



 313 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   سمٞمع اًمثٛمر ىمٌؾ سمدو صالطمف 

 .وم٘مط اؾمتقوح أن أطم٧ٌٌم :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز: ؾمٝمؾ اجلقاب طمٞمٜمئذٍ  إيف، :اًمِمٞمخ

 .اً ظمػم اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 واوح؟ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .هلل احلٛمد :اًمِمٞمخ

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

  (11:  15:  71/ 779/واًمٜمقر اهلدى)

 ظـ هنك وشؾؿ وآفف ظؾقف اهلل صذ افـبل أن حديٌ يصح هؾ

 ؟..افعوهي مـ تـجق حتك افثامر بقع

 ُمـ شمٜمجق طمتك راًمثام سمٞمع قمـ هنك ط اًمٜمٌل أن حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 احلدي٨م؟ هذا يّمح..اًمٕم٤مه٦م

 .يمثػمة ؿمقاهد وًمف صحٞمح هق ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 يمٚمٝم٤م؟ اًمثامر سمٞمع ذم اًمٕمٚم٦م شمًػم هؾ :ُمداظمٚم٦م

 سم٤مًمٕم٤مه٦م، شمّم٤مب أن خيِمك أوىم٤مت هل٤م.. ومّمقل هل٤م اًمتل اًمثامر يمؾ ؿمؽ ٓ :اًمِمٞمخ

 سم٠مي أو ُمثاًل  سم٤مًمتٛمر ظم٤مًص٤م وًمٞمس اًمٕم٤مدة، ذم اًمٗمّمؾ هذا ُميض سمٕمد إٓ طمٞمٜمٍئذ جيقز ومال

 .رء

 (11:37:11/ (5) ضمدة ومت٤موى)





 األرض كزاء





 317 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمراء إرض 

 افغرر اكتػك إذا إرض ـراء جقاز

ـُ  طَمٜمَْٔمَٚم٦مُ  قمـ ، ىَمٞمْسٍ  سْم َنَّْم٤مِريُّ ْٕ ـَ  َراوِمعَ  ؾَم٠َمْخ٧ُم : ىَم٤مَل  ا ـْ  ظَمِدي٩ٍم  سْم   قَم
ِ
ء َْرضِ  يمَِرا ْٕ  ا

َه٥ِم  اَم  سمِِف، سَم٠ْمَس  َٓ : »وَمَ٘م٤مَل  َواًْمَقِرِق، سم٤ِمًمذَّ ِِل  قَمْٝمدِ  قَمغَم  ُي١َماضِمُرونَ  اًمٜم٤َّمُس  يَم٤منَ  إِٟمَّ  َصغمَّ  اًمٜمٌَّ

٤مِذَي٤مَٟم٤مِت، قَمغَم  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  ٤ٌَملِ  اْحَ ـَ  َوَأؿْمٞم٤َمءَ  اجْلََداِوِل، َوَأىْم ْرِع، ُِم  َهَذا، وَمَٞمْٝمٚمُِؽ  اًمزَّ

َٚمؿُ  ًْ َٚمؿُ  َهَذا، َوَي ًْ ـْ  وَمَٚمؿْ  َهَذا، َوَُّيْٚمُِؽ  َهَذا، َوَي ءٌ  ًمِٚمٜم٤َّمسِ  َيُٙم َّٓ  يمَِرا  ُزضِمرَ  وَمٚمَِذًمَِؽ  َهَذا، إِ

٤م قَمٜمُْف، ءٌ  وَم٠َمُمَّ  شسمِفِ  سَم٠ْمَس  وَماَل  َُمْْمُٛمقٌن، َُمْٕمُٚمقمٌ  َرْ

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 قمٚمٞمف حتٛمؾ أن ومٞمٜمٌٖمل واجلٝم٤مًم٦م، اًمٖمرر اًمٜمٝمل قمٚم٦م أن إمم اًمٙمالم هذا يِمػم

 اعمٓمٚمؼ محؾ ذم اًمِم٠من هق يمام ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٜمٝمل قمغم فم٤مهره٤م يدل اًمتل إظمرى إطم٤مدي٨م

 إمه٤مل ومٞمف ُمٓمٚم٘م٤مً  سم٤مًمتحريؿ اًم٘مقل ُمـ اًمٞمقم اًمٙمت٤مب سمٕمض إًمٞمف ذه٥م ومام اعم٘مٞمد، قمغم

 قمغم اًمداًم٦م إطم٤مدي٨م ُمـ ًمٖمػمه وإمه٤مل احلدي٨م، هذا ذم قمٚمٞمٝم٤م اعمٜمّمقص اًمٕمٚم٦م هلذه

 .ومتٜمٌف سم٤مسملم، سمٕمد أيت ظمٞمؼم أرض يمحدي٨م اجلقاز

 [555 ص ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ]

  وزرظفو إرض اشتئجور جقاز

 [ :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ُم٤م يزرع ومٝمق أرو٤م ُمٜمح ورضمؾ يزرقمٝم٤م ومٝمق أرض، ًمف رضمؾ: صمالصم٦م يزرع إٟمام»

 .شومْم٦م أو سمذه٥م أرو٤م اؾمتٙمرى ورضمؾ ُمٜمح

 .وزرقمٝم٤م إرض اؾمتئج٤مر ضمقاز: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 .(597/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 ادخوبرة ظـ افـفل ظؾي

 ش.اعمخ٤مسمرة قمـ هنك» :ُمرومققًم٤م صم٤مسم٧م سمـ زيد قمـ

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمزسمػم سمـ قمروة يرويف آظمر: ـمريؼ ذم اعمخ٤مسمرة قمـ ط هنٞمف ؾم٥ٌم سمٞم٤من ضم٤مء وىمد

 إٟمام ُمٜمف: سم٤محلدي٨م أقمٚمؿ واهلل أن٤م! ظمدي٩م سمـ ًمراومع اهلل يٖمٗمر :صم٤مسم٧م سمـ زيد ىم٤مل ىم٤مل:

ش. اعمزارع شمٙمروا ومال ؿم٠منٙمؿ: هذا يم٤من إن» :ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل اىمتتال، رضمالن أتك

 ،ش787و 5/785» أمحد أظمرضمف ش.اعمزارع شمٙمروا ٓ: »ىمقًمف راومع ومًٛمع: ىم٤مل

ش اعمخ٤مسمرة» قمـ اًمٜمٝمل أن وهل ه٤مُم٦م، وم٤مئدة شمٗمٞمدٟم٤م اًمرواي٦م وهذه: ىمٚم٧م .طمًـ وؾمٜمده

 إٓ ذاك وُم٤م واعمًت٠مضمر، إرض ص٤مطم٥م سملم اًمٜمزاع ُمـ يٜمت٩م ىمد ُم٤م وإٟمام ًمذاهت٤م، ًمٞمس

 أوم٤مدشمف ُم٤م هق وهذا. اًمٜمزاع ومٞم٘مع ُمنموقم٦م همػم اًمٗمري٘ملم أطمد ُمـ شمقوع ذوط سم٥ًٌم

ش اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم طم٘م٘متف يمٜم٧م يمام ظمدي٩م، سمـ راومع طمدي٨م رواي٤مت جمٛمقع

 :ىم٤مل ىمٞمس سمـ طمٜمٔمٚم٦م ـمريؼ ُمـ وهمػمه عمًٚمؿ رواي٦م أبٞمٜمٝم٤م وُمـ ،ش315 -5/597»

 إٟمام سمف: سم٠مس ٓ :وم٘م٤مل واًمقرق؟ سم٤مًمذه٥م إرض يمراء قمـ ظمدي٩م سمـ راومع ؾم٠مخ٧م

 وأؿمٞم٤مء اجلداول، وأىم٤ٌمل اح٤مذي٤مٟم٤مت قمغم ط اًمٜمٌل قمٝمد قمغم ي١ماضمرون اًمٜم٤مس يم٤من

 يمراء ًمٚمٜم٤مس يٙمـ ومٚمؿ هذا، وُّيٚمؽ هذا ويًٚمؿ هذا، ويًٚمؿ هذا، ومٞمٝمٚمؽ اًمزرع، ُمـ

 . سمف سم٠مس ومال ُمْمٛمقن: رء وأُم٤م قمٜمف، زضمر ومٚمذًمؽ هذا، إٓ

 .(7535/ 7/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 

 إرض مجقع مـ خيرج ممو مسؿك ؿسؿ ظذ ادزارظي جقاز

 افغرر فزوال

 .اًمٌت٦م ومٞمف همرر ٓ مم٤م ،[إرض] مجٞمع ُمـ خيرج مم٤م ُمًٛمك ىمًؿ قمغم اعمزارقم٦م

 (553/ 5) ذم اًمّمقرة هذه طمرم ُمـ قمغم اًمرد واٟمٔمر( 555/ 5) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت
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 ؾقف ؽرر ٓ ؾقام إرض ـراء جقاز

 .صحٞمح ش.إرض قمغم اعمزارقم٦م قمـ ط اًمٜمٌل هنك: »طمدي٨م

 رؾمقل أن اًمْمح٤مك سمـ صم٤مسم٧م طمدي٨م ُمـش 5/3ش وأمحدش 5/55» ُمًٚمؿ أظمرضمف

 .اعمزارقم٦م قمـ هنك ط اهلل

 هنك ط اهلل رؾمقل أن صم٤مسم٧م زقمؿ: ىم٤مل ُمٕم٘مؾ سمـ اهلل قمٌد قمـ عمًٚمؿ رواي٦م وذم

 .هب٤م سم٠مس ٓ: وىم٤مل سم٤معم١ماضمرة، وأُمر اعمزارقم٦م، قمـ

 .اعمزارع يمراء قمـ هنك ط اهلل رؾمقل أن ظمدي٩م سمـ رومع قمـش 5/55» وًمف

 قمـ ظمدي٩م سمـ راومع ؾم٠مل أنف ىمٞمس سمـ طمٜمٔمٚم٦م ـمريؼ ُمـش 5/55» ًمف رواي٦م وذم

: ًمف وم٘مٚم٧م: ىم٤مل إرض، يمراء قمـ ط اهلل رؾمقل هنك: وم٘م٤مل إرض؟ يمراء

: وم٘م٤مل: »ًمف أظمرى وذم سمف، سم٠مس ومال واًمقرق اًمذه٥م أُم٤م: »وم٘م٤مل واًمقرق؟ أب٤مًمذه٥م

 وأىم٤ٌمل اح٤مذيٜم٤مت، قمـ ط اًمٜمٌل قمٝمد قمغم ي١ماضمرون اًمٜم٤مس يم٤من إٟمام سمف، سم٠مس ٓ

 هذا، وُّيٚمؽ هذا، ويًٚمؿ هذا، ويًٚمؿ هذا، ومٞمٝمٚمؽ اًمزرع، قمـ وأؿمٞم٤مء اجلداول،

 ومال ُمْمٛمقن ُمٕمٚمقم رء وم٠مُم٤م قمٜمف، زضمر ومٚمذًمؽ هذا، إٓ يمراء ًمٚمٜم٤مس يٙمـ ومٚمؿ

 .سمف سم٠مس

 أظمرضم٧م ومرسمام هذه، وهلؿ هذه، ًمٜم٤م أن قمغم إرض ٟمٙمري يمٜم٤م: ىم٤مل رواي٦م وذم

 .يٜمٝمٜم٤م ومٚمؿ اًمقرق وأُم٤م ذًمؽ، قمـ ومٜمٝم٤مٟم٤م هذه، خترج ومل هذه،

 وأُمر: ًم٘مقًمف إرض إجي٤مر ضمقاز قمغم اًمدًٓم٦م سيح احلدي٨م ومٝمذا: ىمٚم٧م

 ومال واًمقرق اًمذه٥م أُم٤م: »... راومع ىمقل وٟمحقهش هب٤م سم٠مس ٓ: وىم٤مل سم٤معم١ماضمرة،

 ش. سمف سم٠مس

 صش سم٤مًمٜم٘مقد إرض إضم٤مرة» سمح٨م ذم أيت اعم١مًمػ سم٘مقل وىم٤مسمٚمف هذا وم٤مطمٗمظ

 ش. واعمٕم٘مقل ًمٚمٛمٜم٘مقل ُمقاومؼ ومٝمق سم٤مًمٜم٘مد، إرض إضم٤مرة قمـ هنٞمٝمؿ أُم٤م: »375
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 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اخلٓم٠م ُمـ اًمّمقاب ًمؽ يتٌلم

 (.717ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 افؼوط مـ ذط وجد إذا بام مؼقد إرض ـراء ظـ افـفل

 افـزاع إػ ظودة تؼيض افتل افػوشدة

 طمظ، أو أضمر هل٤م ي١مظمذ وأن إرض، يمراء قمـ اًمٜمٝمل ط اًمٜمٌل قمـ صح» 

 ؾمٕمٞمد، وأبق وضم٤مسمر، ظمدي٩م، سمـ وراومع سمدري٤من، ؿمٞمخ٤من ط اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ روى

ش. محٚم٦م إرض يمراء قمـ اًمٜمٝمل ط اًمٜمٌل قمـ يروي يمٚمٝمؿ قمٛمر، واسمـ هريرة، وأبق

 ش.575ص ،8ضمـش »اعمحكم» اٟمٔمر

 وطمدي٨مش 315 ،315 ،355» سمرىمؿ راومع طمدي٨م ختري٩م ُم٣م وىمد. صحٞمح

 واطمد، طمدي٨م ومٝمام قمٛمر اسمـ وطمدي٨م اًمٌدريلم طمدي٨م وأُم٤م ،ش317» سمرىمؿ ضم٤مسمر

 ش.7579ش »اإلرواء» ذم ظمرضمتف وىمد وهمػمه، ُمًٚمؿ أظمرضمف

 ط اهلل رؾمقل هنك: ىم٤مل قمٜمف،ش 5/57» ُمًٚمؿ وم٠مظمرضمف ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م وأُم٤م

سمٜم٦م قمـ  ....واعمح٤مىمٚم٦م اعمزا

 .إرض يمراء: واعمح٤مىمٚم٦م

 قمـ ط اهلل رؾمقل هنك: ىم٤مل: سمٚمٗمظ أجْم٤مً  قمٜمده ومٝمق هريرة أيب طمدي٨م وأُم٤م

سمٜم٦م اعمح٤مىمٚم٦م  .واعمزا

 أظمر وم٤مًمٌٕمض اًمٜمٝمل، ذم ُمٓمٚم٘م٦م سمٕمْمٝم٤م يم٤من وإن إطم٤مدي٨م وهذه :ىمٚم٧م

 ُمـ ذط وضمد إذا سمام ُم٘مٞمد اًمٜمٝمل أن قمغم رواي٤مشمف سمٛمجٛمقع يدل راومع يمحدي٨م

: اًمٗمّمؾ هذا ذم اعم١مًمػ ذطمف يمام اًمٜمزاع، إمم قم٤مدة شم٘ميض اًمتل اًمٗم٤مؾمدة اًمنموط

 ٟمٗمًف، راومع وهق إطم٤مدي٨م هذه رواة أطمد أن قمغم ذًمؽ ويدلش اًمٗم٤مؾمدة اعمزارقم٦م»

 أو اًمدرهؿ ُمـ ُمًٛمك ُمٕمٚمقم سمٌمء إرض سم٢مجي٤مر سم٠مس ٓ سم٠منف شم٘مدم يمام سح

 قمـ هنك ط اهلل رؾمقل أن صم٤مسم٧م طمدي٨م ُمـ ساطم٦م ُمرومققم٤مً  ذًمؽ ضم٤مء سمؾ اًمديٜم٤مر،
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 اعم١مًمػ ٟم٘مٚمف ُم٤م قمغم اًمٍميح اًمرد ومٗمٞمف ،شهب٤م سم٠مس ٓ: »وىم٤مل سم٤معم١ماضمرة، وأُمر اعمزارقم٦م

 .ومت٠مُمؾ إرض، إجي٤مر حتريؿ ُمـ طمزم اسمـ قمـ

 (777-771ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)  

 





 وتفزقة ٔوشائن صٕر





 375 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صقر وُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م 

 يلخذ أن فف ؾفؾ ادبتوع وأؿوفف ادبقع تسؾقؿ ظـ افبوئع ظجز إذا

 ظـف ظقضوً  شامه مو ؽر

 [:اإلموم ؿول]

 قمقو٤م ومٞمف اعمًٚمؿ همػم أظمذ ضمقاز وهق - اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد

 سم٘مدر يٙمقن سمؾ ومٞمف، يرسمح ٓ أن سمنمط وأمحد: ُم٤مًمؽ اجلقاز إمم ذه٥م وىمد :-قمٜمف

 .اعمًٚمؿ ديـ ىمٞمٛم٦م

 قمـ يًتٖمٜمك ٓ سمام ًمف واٟمتٍم ،شاًمًٜمـ هتذي٥م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم هذا ورضمح

 ش.777 - 777/  5» ٟمٗمٞمس وم٢مٟمف ومراضمٕمف: قمٚمٞمف: آـمالع

 (328/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 بقع دم ذضغ ظـ افـفل معـك

  [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 سم٠مىمؾ ٟم٘مدا ُمٜمف يِمؽمُّي٤م أن قمغم أضمؾ: إمم سمٕمنمة اًمًٚمٕم٦م يٌٞمٕمف سم٠من اًم٘مٞمؿ اسمـ ومنه

 .اًمٙمت٤مب ذم أيت اًمٕمٞمٜم٦م سمٞمع وهق ُمٜمٝم٤م،

 ومٚمف سمٞمٕم٦م: ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ»: ىمري٤ٌم أيت هريرة أيب طمدي٨م ومن أجْم٤م وهبذا

 سمف اًمقوم٤مء قمغم شمِم٤مرـم٤م ٕهنام ٟمٗمًف: اًمٕم٘مد قمغم اًمنمـملم أطمد ومحؾ ،شاًمرسم٤م أو أويمًٝمام

 ش.755/  5» شاًمتٝمذي٥م» ذم ومراضمٕمف يمالُمف: اًمخ.. .ُمنموط ومٝمق

 (478/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 ادحرمي افبققع مـ

 أن: اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد ضمده قمـ أبٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو قمـ

 إمم أبٕمثؽ؟ أجـ إمم أتدري» :وم٘م٤مل ُمٙم٦م، إمم أؾمٞمد سمـ قمت٤مب سمٕم٨م ط اهلل رؾمقل
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 سمٞمع، ذم ذـملم وقمـ وؾمٚمػ، سمٞمع قمـ: أرسمع قمـ وم٤مهنٝمؿ ُمٙم٦م، أهؾ وهؿ اهلل أهؾ

 .شقمٜمدك ًمٞمس ُم٤م وسمٞمع يْمٛمـ، مل ُم٤م ورسمح

 [:ىم٤مل صمؿ ،شحمرُم٦م سمٞمقع»: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 هذا سمٕمتؽ: ي٘مقل أن ُمثؾ هق»: إثػم اسمـ ىم٤مل: شوؾمٚمػ سمٞمع»: احلدي٨م همري٥م

 ًمٞمح٤مسمٞمف ي٘مروف إٟمام ٕنف أخٗم٤م شم٘مروٜمل أن قمغم أو ُمت٤مع، ذم شمًٚمٗمٜمل أن قمغم سم٠مخػ اًمٕمٌد

 ذم ذـملم» .شرسم٤م ومٝمق ُمٜمٗمٕم٦م ضمر ىمرض يمؾ وٕن اجلٝم٤مًم٦م، طمد ذم ومٞمدظمؾ اًمثٛمـ، ذم

 سمديٜم٤مريـ، وٟمًٞمئ٦م ،سمديٜم٤مر ٟم٘مدا اًمثقب هذا سمٕمتؽ: يم٘مقًمؽ هق»: إثػم اسمـ ىم٤مل: شسمٞمع

 أيب طمدي٨م ُمـ سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ اًمٜمٝمل صح وىمد: ىمٚم٧م .شسمٞمٕم٦م ذم يم٤مًمٌٞمٕمتلم وهق

 إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اعمّم٤مدر ذم خمرضم٦م وهل قمٛمر، سمـ اهلل وقمٌد ُمًٕمقد سمـ اهلل وقمٌد هريرة

 ذم اًمٌٞمٕمتلم شمٗمًػم قمغم اًمرواة وشمت٤مسمع. اًمٌٞمٝم٘مل قمٜمد اًمؽممج٦م طمدي٨م ذم رواي٦م وهق آٟمٗم٤م،

 اسمـ طمدي٨م ذم طمرب سمـ ؾمامك ومٛمٜمٝمؿ سمٞمع، ذم اًمنمـملم شمٗمًػم ذم شم٘مدم ُم٤م سمٛمثؾ سمٞمٕم٦م،

 اًمٌٞمٝم٘مل، قمٜمد هريرة أيب طمدي٨م ذم قمٓم٤مء سمـ اًمقه٤مب وقمٌد أمحد، قمٜمد ُمًٕمقد

 :سم٘مقًمف اًم٤ٌمب حلدي٨م سمذًمؽ شمرضمؿ واًمٜم٤ًمئل

 ؿمٝمريـ وإمم سمٙمذا، ؿمٝمر إمم اًمًٚمٕم٦م هذه أبٞمٕمؽ: ي٘مقل أن وهق سمٞمع، ذم ذـم٤من»

 أبٞمٕمؽ: ي٘مقل أن وهق سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم» :سم٘مقًمف هريرة أيب حلدي٨م شمرضمؿ صمؿ. شسمٙمذا

 أن هق»:  شيْمٛمـ مل ُم٤م ورسمح» .شٟمًٞمئ٦م درهؿ وسمامئتل ٟم٘مدا درهؿ سمامئ٦م اًمًٚمٕم٦م هذه

 وامٟمف، ُمـ ًمٞمس إول، اًم٤ٌمئع وامن ُمـ ومٝمل ىمٌْم٤م يٙمـ ومل اؿمؽماه٤م ىمد ؾمٚمٕم٦م يٌٞمٕمف

 5» شاًمًٜمـ ُمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب ىم٤مًمف. شوامٟمف ُمـ ومٞمٙمقن ي٘مٌْمف طمتك سمٞمٕمف جيقز ٓ ومٝمذا

 أٓ اًمّمٗم٦م سمٞمع دون اًمٕملم سمٞمع يريد»: اخلٓم٤ميب ىم٤مل:  شقمٜمدك ًمٞمس ُم٤م وسمٞمع» ش.755/ 

 قمـ هنك وإٟمام احل٤مل، ذم اًم٤ٌمئع قمٜمد ًمٞمس ُم٤م سمٞمع وهق أضم٤مل، إمم اًمًٚمؿ أضم٤مز أنف شمرى

 مجٚمف أو أسمؼ، قمٌده يٌٞمع أن ُمثؾ وذًمؽ اًمٖمرر، ىمٌؾ ُمـ اًم٤ٌمئع قمٜمد ًمٞمس ُم٤م سمٞمع

  .شاًمِم٤مرد

 .(575-575/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 افبدل وجقب مع فرضورة افغر مول مـ ؾإـ جقاز

 :ىم٤مل اًمٚمحؿ آيب ُمقمم قمٛمػم قمـ

 اعمديٜم٦م ومدظمٚمقا : ىم٤مل اعمديٜم٦م، ُمـ دٟمقٟم٤م طمتك اهلجرة، ٟمريد ؾم٤مديت ُمع أىمٌٚم٧م»

 ُمـ خيرج ُمـ سمٕمض يب ومٛمر: ىم٤مل ؿمديدة، جم٤مقم٦م وم٠مص٤مسمٜمل: ىم٤مل فمٝمرهؿ، ذم وظمٚمٗمقين

 طم٤مئٓم٤م ومدظمٚم٧م طمقائٓمٝم٤م، صمٛمر ُمـ وم٠مص٧ٌم اعمديٜم٦م دظمٚم٧م ًمق: زم وم٘م٤مًمقا  اعمديٜم٦م

 وأظمؼمه ط اهلل رؾمقل إمم يب وم٠متك احل٤مئط، ص٤مطم٥م وم٠مت٤مين ىمٜمقيـ، ُمٜمف وم٘مٓمٕم٧م

: وم٘م٤مل ،أطمدمه٤م إمم ًمف وم٠مذت ،شأومْمؾ؟ أُّيام»: زم وم٘م٤مل صمقسم٤من، وقمكم ظمؼمي،

  .شؾمٌٞمكم وظمغم أظمر احل٤مئط ص٤مطم٥م وأقمٓمك ،شظمذه»

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وضمقب ُمع اًميورة، قمٜمد إذٟمف سمٖمػم اًمٖمػم ُم٤مل ُمـ إيمؾ ضمقاز قمغم دًمٞمؾ ومٞمف

 اًم٤ًمرق شمٖمريؿ قمغم دًمٞمؾ ومٞمف»:  ش758/  8» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل. اًمٌٞمٝم٘مل أوم٤مده. اًمٌدل

 ُمع اًمٖمػم ُم٤مل قمغم اإلىمدام شمٌٞمح ٓ احل٤مضم٦م أن وقمغم احلد، ومٞمف جي٥م ٓ مم٤م أظمذه ُم٤م ىمٞمٛم٦م

 هٜم٤م وم٢مٟمف إًمٞمف، اإلٟم٤ًمن طم٤مضم٦م شمدقمق مم٤م يم٤من وًمق سم٘مٞمٛمتف، أو سمف آٟمتٗم٤مع يٛمٙمـ ُم٤م وضمقد

 اًمديـ شم٘مل اًمِمٞمخ ظمٓم٠م يتٌلم هٜم٤م وُمـ. شاًمٜمخؾ ص٤مطم٥م إمم ودومٕمف صمقسمٞمف أطمد أظمذ

 ش57 - 51 ص» ومٞمف أب٤مح وم٢مٟمف ،شاإلؾمالم ذم آىمتّم٤مدي اًمٜمٔم٤مم» يمت٤مسمف ذم اًمٜمٌٝم٤مين

 سمف ي٘مٞمؿ ُم٤م ي٠مظمذ أن» سم٠موده اإلؾمالُمٞم٦م اجلامقم٦م شم٘مؿ ومل اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف شمٕمذر إذا ًمٚمٗمرد

 ُمٚمٙم٤م ويٙمقن اًمدوًم٦م، ُمٚمؽ أو إومراد ُمٚمؽ يم٤من ؾمقاء جيده، ُمٙم٤من أي ُمـ أوده

 هذا أصٌح ي٠ميمٚمف ـمٕم٤مُم٤م اجل٤مئع أظمذ وإذا سم٤مًم٘مقة، قمٚمٞمف حيّمؾ أن وجيقز ًمف، طمالٓ

 ُمٕم٤مروتف أمهٝم٤م ٟمقاح، قمدة ُمـ وذًمؽ ضمدا، واوح اخلٓم٠م ووضمف !شًمف ُمٚمٙم٤م اًمٓمٕم٤مم

 أن وُمٜمٝم٤م. سمدًمف جيد دام ُم٤م اًمٓمٕم٤مم ُمـ أظمذه ُم٤م اجل٤مئع يٛمٚمؽ مل وم٢مٟمف ًمٚمحدي٨م،

 وؾم١مال وم٤مئدة، دون يم٤مٓؾمت٘مراض ؾمٚمقيمٝم٤م ُمـ ًمف ٓسمد ُمنموقم٦م ـمرق ًمف اعمحت٤مج

 اهلل قمٗم٤م - اًمِمٞمخ سم٤مل ومام. اعمٛمٙمٜم٦م اًمقؾم٤مئؾ ُمـ ذًمؽ وٟمحق ذقم٤م، يٖمٜمٞمف ُم٤م اًمٜم٤مس

 ؾمٚمقك قمٚمٞمف يِمؽمط أن دون سم٤مًم٘مقة اح٤مل أظمذ ًمٚمٗمرد وأب٤مح ،قمٜمٝم٤م اًمٜمٔمر سف - قمٜمف

 ٕدى هذا اًمِمٞمخ رأي اًمٜم٤مس سملم اٟمتنم ًمق أنف أؿمؽ وًم٧ًم!  اعمنموقم٦م؟ اًمٓمرق هذه
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ىمٌٝم٤م يٕمٚمؿ ٓ ُمٗم٤مؾمد إمم    .شمٕم٤ممم اهلل إٓ قمقا

 .(715-711/ 7/ 1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 إٓ أخذه فف ؾؾقس متفؿ ؽر رجؾ ظـد ادرسوق موفف وجد مـ

 بثؿـف

 طمْمػم سمـ أؾمٞمد أن ظم٤مًمد سمـ قمٙمرُم٦م أظمؼمين وًم٘مد: ىم٤مل ضمري٩م اسمـ قمـ

 ُمروان وأن اًمٞمامُم٦م، قمغم قم٤مُمال يم٤من أنف»: أظمؼمه - طم٤مرصم٦م سمٜمل أطمد صمؿ - إنّم٤مري

 صمؿ وضمده٤م، طمٞم٨م هب٤م أطمؼ ومٝمق ُمٜمف هق رضمؾ أجام أن إًمٞمف يمت٥م ُمٕم٤موي٦م أن إًمٞمف يمت٥م

 اًمذي يم٤من إذا»سم٠منف ىم٣م ط اًمٜمٌل أن ُمروان إمم ويمت٧ٌم إزم ُمروان سمذًمؽ يمت٥م

 اًمذي أظمذ ؿم٤مء وم٢من ؾمٞمده٤م، خيػم ُمتٝمؿ همػم هىمٝم٤م اًمذي ُمـ شاًمنىم٦م يٕمٜمل» اسمت٤مقمٝم٤م

 ومٌٕم٨م. وقمثامن وقمٛمر سمٙمر أبق سمذًمؽ ىم٣م صمؿ. شؾم٤مرىمف اشمٌع ؿم٤مء وإن سمثٛمٜمٝم٤م ُمٜمف هق

 أؾمٞمد وٓ أن٧م ًم٧ًم إٟمؽ: ُمروان إمم ُمٕم٤موي٦م ويمت٥م ُمٕم٤موي٦م إمم سمٙمت٤ميب ُمروان

 ُمروان ومٌٕم٨م سمف، أُمرشمؽ ح٤م وم٤مٟمٗمذ قمٚمٞمٙمام، وًمٞم٧م ومٞمام أىميض وًمٙمٜمل قمكم، شم٘مْمٞم٤من

 .شُمٕم٤موي٦م ىم٤مل سمام وًمٞم٧م ُم٤م سمف أىميض ٓ: وم٘مٚم٧م ُمٕم٤موي٦م، سمٙمت٤مب

 [:احلدي٨م ومقائد ُمـ  اإلُم٤مم ذيمر]

 أو اًمٖم٤مص٥م ُمـ اؿمؽماه٤م ُمتٝمؿ همػم رضمؾ قمٜمد اعمنوق ُم٤مًمف وضمد ُمـ أن 

 وأُم٤م. احل٤ميمؿ قمٜمد اعمٕمتدي ٓطمؼ ؿم٤مء وإن سم٤مًمثٛمـ إٓ ي٠مظمذه أن ًمف ومٚمٞمس ،اًم٤ًمرق

 سمف، أطمؼ ومٝمق رضمؾ قمٜمد ُم٤مًمف قملم وضمد ُمـ»: سمٚمٗمظ هلذا اعمخ٤مًمػ ؾمٛمرة طمدي٨م

 شاعمِمٙم٤مة» قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم سمٞمٜمتف يمام ُمٕمٚمقل طمدي٨م ومٝمق شسم٤مقمف ُمـ اًمٌٞمع ويتٌع

 اخلٚمٗم٤مء سمف ىم٣م وىمد ٓؾمٞمام اًمّمحٞمح، احلدي٨م هذا عمٕم٤مرو٦م يّمٚمح ومال ش5959»

  .اًمراؿمدون

 .(5/715) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 واجبي بحؼقق متعؾؼ وهق موًٓ  بعده خؾػ دـ افشديد افقظقد

 موفف دم

 قمٚمٞمف، ومّمغم إنّم٤مر ُمـ رضمؾ سمجٜم٤مزة  ط  اهلل رؾمقل ُأيتَ  :ىم٤مل هريرة أيب قمـ

 صمالَث  أو يَمٞمََّتلْم، شمركَ : »ىم٤مل صمالصم٦م، أو ديٜم٤مريـ شمرك: ىم٤مًمقا ش. شمرك؟ ُم٤م» :ىم٤مل صمؿ

 «.!يمّٞم٤مٍت 

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 شمريمف جمرد همػم ُٕمر يم٤من إٟمام: اًمِمديد اًمققمٞمد هذا ومٞمف ضم٤مء اًمذي اًمرضمؾ ًمٕمؾ

 أٓ اًمٕمٚمامء، سم٤مشمٗم٤مق اًمٜم٤مر ص٤مطمٌف يًتحؼ ٓ إُمر هذا ُمثؾ ٕن صمالصم٦م: أو ديٜم٤مريـ

: أهمٜمٞم٤مء ورصمتؽ شمدع أنْ  إٟمؽ» :قمٜمف اهلل ريض وىم٤مص أيب سمـ ًمًٕمد ط ىمقًمف إمم شمرى

 ـ 3/571ش »اإلرواء» ذم وهق قمٚمٞمف، ُمتٗمؼ ش.اًمٜم٤مس يتٙمٗمٗمقن شمدقمٝمؿ أن ُمـ ظمػم

سم٤مً  ًمٚمٜمجدي ط وىمقًمف ش.577  أن إٓ ٓ،» :ىم٤مل همػمهـ؟ قمكم هؾ: ؾم١ماًمف قمغم ضمقا

 ذم وٟمحقمه٤م ،ش575ش »داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق اًمِمٞمخ٤من، رواه ش.شمٓمقع

 زيم٤مشمف أِدي ُم٤م سم٤مب» ش :صحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم أبقاب وُمـ! يمثػم؟ اًمًٜم٦م

 واٟمٔمرش... ش. صدىم٦م أوؾمؼ مخ٦ًم دون ومٞمام ًمٞمس: »ط اًمٜمٌل ًم٘مقل سمٙمٜمز: ومٚمٞمس

 سم٤مًم٘مٞم٤مم أظمؾ ىمد يم٤من اًمرضمؾ ومٚمٕمؾ هذا: وقمغم ش.573 ـ 3/577ش »اًم٤ٌمري ومتح»

 اجل٤مئع، إـمٕم٤مم أو اًمٕمٞم٤مل، قمغم اإلٟمٗم٤مق ُمثؾ اح٤مل، سمح٘مقق اعمتٕمٚم٘م٦م اًمقاضم٤ٌمت سمٌٕمض

 :ىم٤مل اعمزين قمٚم٘مٛم٦م ُمرؾمؾ ذم يمام سم٤مًمٗم٘مر: اًمتٔم٤مهر أو اًمٕم٤مري، ويمًقة

 ومٞمف ومقضمد إزاره، ومٗمتح ُمٜمٝمؿ، رضمؾ ومتقذم اعمًجد، ذم يٌٞمتقن اًمّمٗم٦م أهؾ يم٤من

ش ُمّمٜمٗمف» ذم اًمرزاق قمٌد أظمرضمف ش.يمٞمت٤من» :ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل ديٜم٤مران،

 وٟمحق سمٙمر، أيب ُمقمم أثر ذم شم٘مدم يمام شمٙمثراً  اًمٜم٤مس ؾم١مال أوش. 7/557/7159»

 . أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل! ذًمؽ

 .(7575-7577/ 7/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 بف أحؼ ؾفق رجؾ ظـد موفف ظغ وجد مـ

 [ :ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 هبذا ُمٜمٙمر .شسم٤مقمف ُمـ اًمٌٞمع ويتٌع سمف، أطمؼ ومٝمق رضمؾ: قمٜمد ُم٤مًمف قملم وضمد ُمـ»

 ،ش317» واًمدارىمٓمٜمل ،ش5/533» واًمٜم٤ًمئل ،ش5/718» داود أبق رواه اًمٚمٗمظ

 قمـ ىمت٤مدة قمـ اًم٤ًمئ٥م سمـ ُمقؾمك قمـ ش1/517/1811ش»اًمٙمٌػم»ذم واًمٓمؼماين

 صم٘م٤مت، رضم٤مًمف وٕمٞمػ، ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م .ُمرومققم٤م ضمٜمدب سمـ ؾمٛمرة قمـ احلًـ

 ؾمامقمف ذم - اًمٌٍمي وهق - احلًـ أن قمغم ُمدًم٤ًمن، واحلًـ ىمت٤مدة ُمٕمٜمٕمـ، وًمٙمٜمف

 وأبق أمحد أظمرضمف» : ش5/59ش»اًمٗمتح»ذم احل٤مومظ وم٘مقل ُمِمٝمقر، ظمالف ؾمٛمرة ُمـ

 ح٤م وهلذا اًمتدًمٞمس، ُمـ قمرومتف ُم٤م: إول :ًمقضمٝملم طمًـ همػمش طمًـ وإؾمٜم٤مده داود،

 وًمٙمـ» :سم٘مقًمف شمٕم٘مٌف هذا احل٤مومظ حتًلم ش5/539ش»اًمروو٦م»ذم ظم٤من صديؼ ٟم٘مؾ

 ش5/71» أمحد قمٜمد احلدي٨م أن: اًمث٤مين .شُمٕمروف ُم٘م٤مل ومٞمف ؾمٛمرة قمـ احلًـ ؾمامع

 ـمريؼ ُمـ رواه .شرضمؾ» :سمدلشُمٗمٚمس» :وىم٤مل ،شسم٤مقمف ُمـ اًمٌٞمع ويتٌع» :ىمقًمف دون

 طمديثف ذم صدوق، وهق اًمٕمٌدي، هق هذا وقمٛمر .سمف ىمت٤مدة طمدصمٜم٤م: إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر

 ! احلًـ؟ إلؾمٜم٤مده وم٠منك ،شاًمت٘مري٥م»ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام وٕمػ: ىمت٤مدة قمـ

 ُمرومققم٤م هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهدا ًمف ٕن أمحد سمٚمٗمظ صحٞمح احلدي٨م ٟمٕمؿ:

 ُمع احلدي٨م وأُم٤م ،ش...أومٚمس ُمـ» :ًمٗمظ ذم شم٘مدم وىمد وهمػممه٤م،شاًمّمحٞمحلم»ذم

 :سمٚمٗمظ ؾمٛمرة قمـ آظمر ـمريؼ ُمـ احلدي٨م روي وىمد .ُمٜمٙمر ومٝمق آظمره، ذم اًمتل اًمزي٤مدة

 اخلٓم٤ميب ىم٤مل واحلدي٨مش. 7157» سمرىمؿ ُم٣م وىمد. ش...ُمت٤مع ًمٚمرضمؾ و٤مع إذا»

 اعمٖمّمقب ُم٤مًمف وضمد إذا وٟمحقه٤م اًمٖمّمقب ذم هذا» :ش5/785ش»اعمٕم٤ممل»ذم

 اح٠مظمقذ ويرضمع ُمٜمف، ُم٤مًمف قملم وي٠مظمذ ومٞمف، خي٤مصٛمف أن ًمف يم٤من رضمؾ، قمٜمد واعمنوق

 .شإي٤مه سم٤مقمف ُمـ قمغم ُمٜمف

 .(83/ 5) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 صحقح ذط: ادبقع دم صػي اصساط

 [:ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

/  78ش»اًمٗمت٤موى»ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل .ضمدا وٕمٞمػ .شوذط سمٞمع قمـ هنك»

 ومٞمٝم٤م وىم٤مل ُمٜم٘مٓمٕم٦م، طمٙم٤مي٦م ذم يروى وإٟمام اعمًٚمٛملم يمت٥م ُمـ رء ذم ًمٞمس سم٤مـمؾ طمدي٨م ش13

 ؾمٚمٛم٦م أيب واسمـ طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ طمٙم٤مي٦م ذم يروى:  ش351/  3» وذم ،ش735/  59» أجْم٤م

 وىمد احلدي٨م، دواوـي ُمـ رء ذم يقضمد وٓ اًمٗم٘مف، ذم اعمّمٜمٗملم ُمـ مج٤مقم٦م ذيمره وذيؽ،

طم٤مدي٨م وأن يٕمرف، ٓ أنف ذيمروا اًمٕمٚمامء، ُمـ وهمػمه أمحد أنٙمره  وأمجع شمٕم٤مروف، اًمّمحٞمح٦م ٕا

 يمقن يم٤مؿمؽماط وٟمحقه اعمٌٞمع ذم صٗم٦م اؿمؽماط أن أقمٚمٛمف ظمالف همػم ُمـ اعمٕمروومقن اًمٕمٚمامء

٤م اًمٕمٌد رض ىمدر أو اًمثقب ـمقل اؿمؽماط أو ص٤مٟمٕم٤م، أو يم٤مشم  .صحٞمح ذط ذًمؽ، وٟمحق ٕا

 قمٚمقم»ذم احل٤ميمؿ أظمرضمف ُم٤م ومذيمر اعمٜمقرة اعمديٜم٦م ذم اًمٓمٚم٦ٌم سمٕمض قمغم هذا أؿمٙمؾ وىمد ىمٚم٧م

 حمٛمد طمدصمٜم٤م: ىم٤مل اًميير زاذان سمـ أجقب سمـ اهلل قمٌد قمـ ًمف سم٠مؾم٤مٟمٞمد ش758 صش »احلدي٨م

 أب٤م هب٤م ومقضمدت ُمٙم٦م، ىمدُم٧م :ىم٤مل ؾمٕمٞمد سـم اًمقارث قمٌد طمدصمٜم٤م: ىم٤مل اًمذهكم ؾمٚمٞمامن سمـ

 وذط سمٞمٕم٤م سم٤مع رضمؾ ذم شم٘مقل ُم٤م: وم٘مٚم٧م طمٜمٞمٗم٦م أب٤م وم٠ًمخ٧م ؿمؼمُم٦م واسـم ًمٞمغم، أيب واسمـ طمٜمٞمٗم٦م،

 ضم٤مئر، اًمٌٞمع: وم٘م٤مل وم٠ًمختف؟ ًمٞمغم، أيب اسـم أتٞم٧م صمؿ .سم٤مـمؾ واًمنمط سم٤مـمؾ اًمٌٞمع: ىم٤مل ذـم٤م؟

 واطمدة ُم٠ًمخ٦م ذم قمكم اظمتٚمٗمتؿ اًمٕمراق وم٘مٝم٤مء ُمـ صمالصم٦م اهلل ؾمٌح٤من ي٤م: وم٘مٚم٧م ضم٤مئز واًمنمط

 ضمده قمـ أبٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو طمدصمٜمل ىم٤مٓ، ُم٤م أدري ُم٤م: وم٘م٤مل وم٠مظمؼمشمف، طمٜمٞمٗم٦م أب٤م وم٠متٞم٧م

ٞمع وذط، سمٞمع قمـ هنك ط اًمٜمٌل أن  وم٠مظمؼمشمف، ًمٞمغم، أيب اسمـ أتٞم٧م صمؿ .سم٤مـمؾ واًمنمط سم٤مـمؾ اًٌم

 اهلل رؾمقل أُمرين: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ أبٞمف قمـ قمروة سـم هِم٤مم طمدصمٜمل ىم٤مٓ، ُم٤م أدري ُم٤م: وم٘م٤مل

ٞمع. وم٠مقمت٘مٝم٤م سمريرة أؿمؽمي أن ط  وم٠مظمؼمشمف، ؿمؼمُم٦م، اسمـ أتٞم٧م صمؿ. سم٤مـمؾ واًمنمط ضم٤مئز، اًٌم

 ُمـ سمٕم٧م: ىم٤مل ضم٤مسمر قمـ دصم٤مر سمـ حم٤مرب قمـ يمدام سمـ ُمًٕمر طمدصمٜمل ىم٤مٓ، ُم٤م أدري ُم٤م :وم٘م٤مل

ل ٞمع .اعمديٜم٦م إمم محالهن٤م زم وذط ٟم٤مىم٦م، ط اًمٌٜم  ذم إؿمٙم٤مل وٓ: أىمقل .ضم٤مئز واًمنمط ضم٤مئز اًٌم

ٜمد ٕن هذا، . ُمؽموك: ومٞمف اًمدارىمٓمٜمل ًم٘مقل اًمْمٕمػ، ؿمديد وهق زاذان، اسـم قمغم ُمداره اًًم

 .أقمرومف مل اًمذهكم، وؿمٞمخف

وؾمط» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف اًمقضمف هذا وُمـ  ًمقصح صمؿش. 5557/  515/  7ش »ٕا

ٜمد  ذم اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب طم٤مل ُمـ ُمٕمروف هق ح٤م طمديثف، يّمح مل طمٜمٞمٗم٦م، أيب إمم سمذًمؽ اًًم
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 طمجر اسمـ احل٤مومظ هذا طمديثف اؾمتٖمرب وًمذًمؽ ش155 ،531 ص» سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام احلدي٨م،

وؾمط»ذم أجْم٤م ًمٚمٓمؼماين وقمزاهش اًمًالم ؾمٌؾ سمنمطمف - 51/  3ش »اعمرام سمٚمقغ»ذم ش ٕا

 قمـ ؿمٕمٞم٥م سـم قمٛمرو قمـ ـمرق ُمـ حمٗمقظ وم٤محلدي٨م ذًمؽ، هلؿ وطمؼ أجْم٤م اًمٜمقوي واؾمتٖمرسمف

ـ، أصح٤مب أظمرضمف .ش....سمٞمع ذم ذـملم قمـ ط اهلل رؾمقل هنك» :سمٚمٗمظ ضمده قمـ أبٞمف ٜم  اًًم

 أبق وهؿ احلدي٨م، أصؾ هق ومٝمذاش. 7315ش»اإلرواء»ذم خمرج وهق وهمػمهؿ، واًمٓمح٤موي،

 .أقمٚمؿ واهلل قمٜمف، حمٗمقفم٤م يم٤من إن روايتف ذم اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م

 .(715-713/ 7) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 إضالؿف ظذ فقس «ٕبقؽ وموفؽ أكً» حديٌ

 [ :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

ـْ  َُّي٥َُم ﴿  ًمٙمؿ اهلل ه٦ٌم أوٓديمؿ إن» َ
ِ
َـ َوَُّي٥َُم  إَِٟم٤مصًم٤م َيَِم٤مء عم

ِ
يُمقر َيَِم٤مء عم  ومٝمؿ ،﴾اًمذُّ

 .شإًمٞمٝم٤م اطمتجتؿ إذا ًمٙمؿ وأُمقاهلؿ

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 احلدي٨م أن يٌلم أنف وهل همػمه، ذم دمده٤م ٓ ىمد ه٤مُم٦م وم٘مٝمٞم٦م وم٤مئدة احلدي٨م ذم

 إب أن سمحٞم٨م إـمالىمف، قمغم ًمٞمس ش838 اإلرواء» شٕبٞمؽ وُم٤مًمؽ أن٧م» : اعمِمٝمقر

 .إًمٞمف سمح٤مضم٦م هق ُم٤م ي٠مظمذ وإٟمام يمال، يِم٤مء، ُم٤م اسمٜمف ُم٤مل ُمـ ي٠مظمذ

 .(738-737/ 7/ 1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 وجدهو ظـفو بحٌ ودو معغ بسعر افسؾعي فف شقجؾى أكف ادشسي أخز

ـف يلخذ ؾفؾ أرخص بسعر رخص؟ أم ظؾقف ادتػؼ افسعر م  ٕا

 زم وىم٤مل ومٚمقؾًم٤م أقمٓم٤مين اعمٜم٤مزل أصح٤مب أطمد: يٕمٜمل ًمٚمتج٤مرة، سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 ومذه٧ٌم 751 سمـ أضمٌٝمقًمؽ أن٤م ًمف وم٘مٚم٧م ىمرؿم٤ًم، 791 سمـ اعمؽم يِمؽمي يم٤من سمالط، اؿمؽمِ 
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 قمغم اعمٜمزل ص٤مطم٥م وطم٤مؾم٧ٌم 751 سمـ ُمٜمف ضم٧ٌم واطمد قمروم٧م يٕمٜمل 751 سمـ ومقضمدشمف

 جيقز؟ ٓ أو جيقز هذا هؾ ،751

ٚمؽ اًمذي اًمرضمؾ أقمٚمٛم٧م أن٧م جيقز، وٓ جيقز جيقز، وٓ جيقز :اًمِمٞمخ  َويمَّ

ء  ؟751 سمـ قمٚمٞمؽ وأطمًٌٝم٤م 751 سمـ اؿمؽمي٧م أن٤م أنف سم٤مًمنما

 .ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ٓ: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ

 .751 سمـ ًمف وسم٤مقمف ٟمٗمًف ذم 751 سمـ  اؿمؽماه٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ُّيديؽ اهلل جيقز، ٓ اًمذي هذا هق :اًمِمٞمخ

  (11:  58: 38/ 559/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افبوئع ؾقاؾؼ فؾبوئع يعقدهو أن فف بدا ثؿ بضوظي اصسى رجؾ

 بف بوع افذي افسعر مـ أرخص بسعر يشسهيو أن ظذ

 وذم واومؽمىم٤م، اًمٌٞمع ومتؿ ديٜم٤مر، صمالصملم سم٘مٞمٛم٦م شم٤مضمر ُمـ سمْم٤مقم٦م اؿمؽمى :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م أنف أو هل٤م، سمح٤مضم٦م ًمٞمس أنف رأى ىمد ٕنف اًمٌْم٤مقم٦م: ًمػمد اعمِمؽمي قم٤مد اًمث٤مين اًمٞمقم

 قمنم سمخّمؿ سمنمط وًمٙمـ ًمؽ، سمرده٤م أن٤م ًمف ىم٤مل قمٚمٞمٝم٤م، اؿمؽمط اًمت٤مضمر ومٝمذا يريده٤م،

 هذا؟ طمٙمؿ ومام دٟم٤مٟمػم،

 .ُمٜمف اؿمؽمى سمٛمٕمٜمك قمٚمٞمف، اؿمؽمط :اًمِمٞمخ

 ...ُمٜمف اؿمؽمي٧م أن٤م يٕمٜمل ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 ُمٜمف؟ اؿمؽمى وهمٓم٤مه٤م، يمٚمٛم٦م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 سمِمؽمُّيؿ ًمف ىم٤مل ديٜم٤مر، سمخٛمًلم ؿم٤مرُّيؿ يم٤من ُمث٤مًٓ، ًمؽ أضب أن٤م يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .ديٜم٤مر سم٠مرسمٕملم ُمٜمؽ
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 .ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

ء، سمٞمع هذا :اًمِمٞمخ  .جيقز ـمٌٕم٤مً  وذا

 هٜم٤م؟ شمرضمٞمع يمٚمٛم٦م :ُمداظمٚم٦م

 وأظمذ واًم٘مٌقل اإلجي٤مب طمّمؾ ضمدًا، واوح ؾم١ماًمؽ يم٤من أن٧م :اًمِمٞمخ

 قمٜمدٟم٤م وذم ومتقى، قمٜمدٟم٤م ذم هٜم٤م ٟمدم، وسمٕمديـ وراح اًمٕمٛمؾ، أظمذ واًمرضمؾ اًمٌْم٤مقم٦م،

 أىم٤مل قمثرشمف، ٟم٤مدُم٤مً  أىم٤مل ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف اًمت٘مقى ؾمٛمٕم٧م، ُم٤م اًمٗمتقى شم٘مقى،

 ش. اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمثرشمف اهلل

. وأب٘مك ظمػم اهلل قمٜمدك وُم٤م شمٌٕمؽ، ديٜم٤مر اخلٛمًلم هذه شمٗمْمؾ: ًمف ي٘مقل اًمت٘مقى

 .اًمت٘مقى هذه

 ُمٜمؽ سمِمؽمي أن٤م سمؽميد..آظمره وإمم وسمرو٤مك سمٕمتؽ أن٤م أظمل ي٤م: ًمف سمٞم٘مقل ًمٙمـ 

 .سم٠مرسمٕملم ُمٜمؽ سمِمؽمُّي٤م سمخٛمًلم، ًمؽ سمٕمتٝم٤م اًمٌْم٤مقم٦م، هذه

ء سمٞمع ص٤مر   دام ُم٤م إىم٤مًمتف، إومْمؾ ًمٙمـ ضم٤مئز، ُم٤مٟمع، هٜم٤مك ًمٞمس ضمديد ُمـ وذا

 . ومرض ًمٞمس ًمٙمٜمف ٟمدُم٤من، هق

 (11:  51: 55/ 557/ واًمٜمقر اهلدى)

 شعرهو مـ بلؿؾ كؼًدا افشقؽوت بقع

ء اًمٌٞمع ُمٕم٤مُمالت ذم ؾم١مال: اًم١ًمال  أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمٌٞمع إج٤مم، هذه ذم ؿمٞمخ، ي٤م واًمنما

 هذا ُم٘م٤مسمؾ شمٕمرف ـمقيؾ، إضمؾ هذا يٙمقن وأطمٞم٤مٟم٤مً  ُمًٛمك، أضمؾ إمم اًمٌٞمع يٙمقن

 إذا ٟم٘مدي٦م، أؿمٞم٤مء إمم سمح٤مضم٦م يٙمقن فمروف اإلٟم٤ًمن  قمغم متر ؿمٞمٙم٤مت، ٟم٠مظمذ اًمٌمء

 ُم٘م٤مسمؾ ىمٞمٛمتف خيٗمض أن اًمِمٞمؽ أقمٓم٤مه اًمذي قمغم وقمرض اًمِمٞمؽ، هذا ص٤مطم٥م ضم٤مء

 .اًمٕمٙمس أو ٟم٘مدًا، ي٠مظمذ أن
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 إمم سمح٤مضم٦م اًمِمٞمؽ ُمٕمف اًمذي اإلٟم٤ًمن هذا أن اًمِمٞمؽ، أقمٓمك اًمذي أطمس إذا 

 ُمٜمٝمؿ زم واظمّمؿ ُمٕمؽ، اًمتل اًمِمٞمٙم٤مت أقمٓمٜمل أنف اًمِمٞمؽ، قمغم وؾم٤موُمف ومٚمقس،

 .احل٤مًمتلم سملم ومرق هٜم٤مك هؾ يمذا،

 صمالث قمٜمدٟم٤م ص٤مر أن اًمِمٞمؽ، ص٤مطم٥م همػم آظمر إٟم٤ًمن إمم اًمِمٞمؽ سمٞمع وإذا 

 : طم٤مٓت

 .اًمِمٞمؽ أقمٓم٤مين اًمذي قمغم قمروتف اًمِمٞمؽ، أُمٚمؽ اًمذي أن٤م: إوػ احلوفي

 ُم٘م٤مسمؾ اح٤مل ُمـ اعمٌٚمغ قمكمَّ  قمرض اًمذي هق اًمِمٞمؽ ينأقمٓم٤م اًمذي: افثوكقي احلوفي 

 .اًمِمٞمؽ

 .اًمِمٞمؽ أؿمؽمي أن٤م: ىم٤مل سم٤مًمِمٞمؽ، ًمف صٚم٦م ٓ آظمر إٟم٤ًمًٟم٤م أن هل: افثوفثي احلوفي 

 اًمثالصم٦م اًمّمقر: يٕمٜمل ىمٞمٛمتف، ُمـ سم٠من٘مص طم٤مل يمؾ ذم ىمٞمٛمتف، ُمـ سم٠من٘مص :اًمِمٞمخ

 .اًمِمٞمؽ ىمٞمٛم٦م ُمـ أن٘مص هق أنف ومٞمٝم٤م اًمٕمٚم٦م

٤ٌَمع أن جيقز ٓ رسم٤م، هذا ٕن إـمالىم٤ًم: جيقز ٓ هذا ـمٌٕم٤ًم،   ىمٞمٛمتف اًمذي اًمًٜمد ُي

ء هذا ٕن ُمثاًل: سمتًٕمامئ٦م أخػ  .اًمرسم٤م قملم هق وهذا ىمٞمٛمتف، ُمـ سم٠مىمؾ اًمٜم٘مد ذا

 طم٘مف قمـ يتٜم٤مزل أنف اًمِمٞمؽ ح٤مًمؽ: أي احلؼ، ًمّم٤مطم٥م جيقز جيقز، اًمذي وًمٙمـ 

 سمٓمريؼ أُم٤م جيقز، هذا إًمػ سمدل شمًٕمامئ٦م ُمٜمف ي٠مظمذ ُمثالً  أخػ ُمٜمف ومػميد اعمديـ قمٜمد

ء اًمٌٞمع  .جيقز ٓ ومٝمذا سم٠مىمؾ واًمنما

 ٟم٘مقد، إمم سمح٤مضم٦م أين ؿمٕمر: يٕمٜمل قمرض، اًمذي هق اعمديـ يم٤من إذا :اًم٤ًمئؾ

 إومم؟ احل٤مًم٦م يِمٌف هذا هؾ اًمِمٞمؽ، قمغم وؾم٤موُمٜمل

 .اًمذي هق اعمديـ :اًمِمٞمخ

 .اًمِمٞمؽ قمغم ؾم٤موُمٜمل اًمذي هق :ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمف، ُم٤م يٗمل أن يًتٓمٞمع ٓ هق أم ُم٤ًموُم٦مً  ؾم٤موُمؽ اًمذي هق ُمٕمٚمٞمش، :اًمِمٞمخ

 .جيقز ومال ُم٤ًموُم٦مً  يم٤من وم٢من
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 .أضمؾ إمم اًمِمٞمؽ ًمٙمـ يًتٓمٞمع هق :اًم٤ًمئؾ

 ومٚمف خيٗمض اًمدائـ ومػُميد اًمقوم٤مء، يًتٓمٞمع ٓ هق يم٤من إذا أضمٌتؽ، أن٤م :اًمِمٞمخ

 .ذًمؽ

 جيقز، ٓ ومٝمذا سم٤مٕىمؾ إيمثر يِمؽمي: يٕمٜمل ويت٤مضمر ي٤ًموُمف ي٠ميت يم٤من إذا أُم٤م 

 .واطمدة يمٚمٝم٤م اًمّمقر

 اعمديـ؟ همػم أو اعمديـ يم٤من ؾمقاء: يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

ء اًم٘مّمد دام ُم٤م واطمدة، يمٚمٝم٤م :اًمِمٞمخ  .سم٤مٕىمؾ إيمثر ذا

 سم٤مًٕمػ، سم٤مًمقوم٤مء ذرقم٤مً  و٤مق أو ُمثالً  قمجز إذا سمف، ظم٤مص٦م قمالىم٦م ًمف اعمديـ أُم٤م 

 ومٝمذا اًمتًٕم٦م، زم ووِف  ُم٤مئ٦م قمـ ًمؽ أتٜم٤مزل أن٤م أظمل ي٤م: ًمف وىم٤مل احلؼ ص٤مطم٥م ومج٤مء

 .جيقز ومال ودم٤مرةً  ُمراسمح٦مً  أُم٤م جيقز،

 (11:  73:  59/ 517/واًمٜمقر اهلدى)

 ادؼؾدة ادورـوت ذاء جيقز هؾ

 وٟمٗمس يٕمٜمل ُم٘مٚمدة، وسمْم٤مقم٦م أصٚمٞمف سمْم٤مقم٦م هٜم٤مك يمذًمؽ: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 إصٚمٞم٦م، سم٤مًمٌْم٤مقم٦م ُمقضمقدة اعمقاصٗم٤مت ٟمٗمس اعم٘مٚمدة اًمٌْم٤مقم٦م ذم شم٘مري٤ٌمً  اعمقاصٗم٤مت

ء جيقز ومٝمؾ  اعم٘مٚمدة؟ اًمٌْم٤مقم٦م هذه ذا

 أصٚمٞم٦م؟ أهن٤م قمغم :اًمِمٞمخ

ٌَلِم  أو أصٚمٞم٦م، أهن٤م قمغم :ُمداظمٚم٦م ٌَلِم  ٟمٗمًف، هق ُي  أصٚمٞم٦م، ًمٞم٧ًم هذه أن ًمٚمٜم٤مس ُي

 جيقز؟ ٓ أم جيقز هؾ اًمٓمري٘م٦م هبذه

 ؾُم١مًمؽ؟ ُم٤م: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 ذم وسمٞمٕمٝم٤م وشم٘مٚمٞمده٤م اح٤مريم٦م أظمذ:  سم٤مًمتحديد هٜم٤م اًم١ًمال.. قمٚمامً  :ُمداظمٚم٦م

 ٓ؟ أم هذا ضم٤مئز هؾ اًمًقق،
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 .ؾم١مآً  ؾم١مآً  اؾم٠مل ُُمَِمّقه٤ًم، ص٤مر أظمل ؾم١ماًمؽ :اًمِمٞمخ

 .إول اًم١ًمال :ُمداظمٚم٦م

 .ؾم١مال أول :اًمِمٞمخ

  إصٚمٞم٦م؟ اًمٌْم٤مقم٦م ُمثؾ اًمًقق ذم وسمٞمٕمٝم٤م إصٚمٞم٦م اًمٌْم٤مقم٦م شم٘مٚمٞمد هؾ :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ٓ ـمٌٕم٤ًم، :اًمِمٞمخ

 .جيقز ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .شمزوير ومٞمف همش، ومٞمف رء يمؾ :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

ء :ُمداظمٚم٦م  ًمٚمٜم٤مس؟ وسمٞمٕمٝم٤م اًمٌْم٤مقم٦م هذه ذا

 .يمذًمؽ آه :اًمِمٞمخ

رة أهن٤م سَملمَّ  إذا :ُمداظمٚم٦م   جيقز؟ ُُمَ٘مٚمَّدة أو ُُمَزوَّ

 .ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م سملم إذا :اًمِمٞمخ

 .ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .اًمِمٞمٓم٤من يٓمرد اًمٌٞم٤من. ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 واًمٕمدوان؟ اإلصمؿ قمغم إقم٤مٟم٦م هذا ذم هؾ :ُمداظمٚم٦م

 هق؟ أجش :اًمِمٞمخ

رة ًمٌْم٤مقم٦م يٕمٜمل شمروي٩م :ُمداظمٚم٦م  .ُُمَزوَّ

 ..اًمٜمقع ُمـ هل أن ومٝمٛم٧م ُم٤م أن٤م ٓ، :اًمِمٞمخ
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: يٕمٜمل هذه: هلؿ وىم٤مل ًمٚمٜم٤مس، وسم٤مقمٝم٤م اؿمؽماه٤م هق ُم٘مٚمدة،. ٟمٕمؿ ُم٘مٚمد :ُمداظمٚم٦م

 صٜم٤مقم٦م ُمثالً  أصكم ُمٜمف ومٞمف .إصٚمٞم٦م اًمٌْم٤مقم٦م ُمثؾ إصٚمٞم٦م وًمٞم٧ًم ُم٘مٚمدة سمْم٤مقم٦م

 ًمٙمـ ٟمٕمؿ، أي أرظمص، سمثٛمـ أرظمص وي٤ٌمع يمقري٦م، صٜم٤مقم٦م ُمقضمقد ُمٜمف وومٞمف أخامٟمٞم٦م،

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اح٤مريم٦م حيٛمؾ ًمٙمـ إصكم، ُمش هذه ًمف ىم٤مل

 .ٟم٘مٓم٦م أومٝمؿ سمس قمٚمٞمش، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ُمنوىم٦م؟: يٕمٜمل ُم٘مٚمدة هذه شمٕمتؼم هؾ :اًمِمٞمخ

 اح٤مريم٦م؟ ُمنوىم٦م :ُمداظمٚم٦م

 اًمٕم٤معمل؟ اًمٕمرف ذم :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ اح٤مريم٦م، :ُمداظمٚم٦م

 .ُمنوىم٦م :اًمِمٞمخ

 شمًٛمح ٓ. ٟمٕمؿ أي. ٟمٕمؿ سم٤مًمت٘مٚمٞمد، شمًٛمح ٓ إصٚمٞم٦م اًمنميم٦م: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .هبذا

 .قمٜمف أؾم٠مل أن٤م اًمذي هذا :اًمِمٞمخ

 .سمذًمؽ شمًٛمح ٓ. ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 أصٚمٝم٤م ويٙمقن ذًمؽ، وٟمحق ؾمٞم٤مرات ُمثالً  سمنميم٤مت أؾمٛمع ومٞمف ٕنف :اًمِمٞمخ

 يمذًمؽ؟ ًمٞم٧ًم هذه أُم٤م ؾم٤مسمؼ، سم٤مشمٗم٤مق أُمريٙمٞم٦م سمٕمديـ شمّمػم ي٤مسم٤مٟمٞم٦م

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 . اعمٜمٙمر قمغم شمٕم٤مون أنف ذم داظمٚم٦م اجلقاب، ٟمٗمس هذه ـمٌٕم٤ًم، :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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 .جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

  (11:  51: 37/   355/  واًمٜمقر اهلدى)

 مقزوكي حقي افشوه بقع

ء وهل ،فم٤مهرة قمٜمدٟم٤م هٜم٤مك:  اًم١ًمال  شمقزن يٕمٜمل طمٞم٦م، وهل ُمقزوٟم٦م اًمِم٤مة ذا

 ؟...سمّمقومٝم٤م هٙمذا

 ُمثاًل؟  :اًمِمٞمخ

 هل وإٟمام حلاًم، ًمٞمس يٕمٜمل هٙمذا، وشم٤ٌمع اعمٞمزان ذم ومتقوع ،اًمِم٤مة ٟم٠مظمذ: اًم١ًمال

 .طمٞم٦م ؿم٤مة

 .ومٝمٛمتؽ  :اًمِمٞمخ

 ٕن اًمٞمدوي: اًمقزن ُمـ ظمػم ومٝمذا ًمٚمٖمش دّمُّ ٘مَ شمَ  هٜم٤مك يٙمـ مل إذا أقمت٘مده اًمذي 

 ومٝمذا يرومٕمقن، يِمؽموا أن يريدون قمٜمدُم٤م أهنؿ ُمًٙمقٟم٦م، وإرض اجلزاريـ سمٕمض

 ُمـ ضم٤مئز ومٝمذا ضم٤مئز ذاك يم٤من وم٢مذا أدق، أنف ؿمؽ سمال سم٤مًمقزن واًمت٘مدير وشم٘مدير، ختٛملم

 .اًمّمحٞمح٦م سم٤مًمؽمسمٞم٦م إٓ ُمٜمف ًمٚمخالص ؾمٌٞمؾ ومال اًمٖمش أُم٤م أومم، سم٤مب

 (11: 75: 51/ 153/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسؾؿ ؽر مـ افؼاء حؽؿ

ء جيقز هؾ ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م  ؟اعمًٚمؿ همػم ُمـ اًمنما

 .ذقم٤مً  جيقز ىؽَمَ ِْم اعمُ  يم٤من إذا جيقز :اًمِمٞمخ

 (11:  35:  51/ 115/واًمٜمقر اهلدى) 
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 ؾبوظف ؽـؿف مع صغرا تقسو وجد

٤م وضمدت: ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م ًً  سمٛمئتل سمٕمتف يمؼم وح٤م همٜمٛمل، ُمع اًمّمٖمػم اًمٖمٜمؿ ُمـ شمٞم

 ويمٜم٧م: ي٘مقل ري٤مل سمٛمئتل وسم٤مقمف اًمتٞمس رسمك سمٕمدُم٤م ذًمؽ؟ جيقز هؾ ؾمٕمقدي، ري٤مل

 .ص٤مطمٌف قمـ: يٕمٜمل قمٜمف، يٌح٨م أطمًدا سمٕمث٧م

 ص٤مطمٌف سمٕمد ومٞمام ًمف شمٌلم إن ًمٙمـ ُمريًئ٤م، هٜمٞمًئ٤م اًمتٞمس هذا صمٛمـ ي٠ميمؾ هق :اًمِمٞمخ

 .يروٞمف أن ومٕمٚمٞمف

 (11:51:57/ (5) راسمغ ومت٤موى)

 شعرهو زاد ثؿ ؿديؿ بسعر بضوظي اّدخر دـ افزيودة

ظَمر ًمت٤مضمر حيؼ هؾ :ُمداظمٚم٦م  طم٤مًم٦م ذم ؾمٕمره٤م يزيد أن ىمديؿ، سمًٕمر سمْم٤مقم٦م ادَّ

 .أومتقٟم٤م ظمػماً، اهلل ضمزايمؿ إؾمٕم٤مر؟ ارشمٗم٤مع

 .هٙمذا إٓ شمٙمقن ٓ اًمتج٤مرة ٕن جيقز: ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

 ىمٚم٦م سم٥ًٌم إؾمٕم٤مر شمرشمٗمع طمٞمٜمام آّدظم٤مر هذا ُمثؾ سملم ُٟمَٗمِرق أن جي٥م وًمٙمـ 

 ذم ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل آطمتٙم٤مر، وسملم هذا سملم ُٟمَٗمِرق أن وجي٥م اًمٌْم٤مئع،

 همػم ظم٤مـمئ اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم! اٟمتٌٝمقا ش ظم٤مـمئ ومٝمق اطمتٙمر ُمـ: »آطمتٙم٤مر حتريؿ

 يم٤من إن ظمٓمئف قمغم اإلٟم٤ًمن ي١ماظمذ ومال اعمخٓمئ أُم٤م ُمذٟم٥م، يٕمٜمل اخل٤مـمئ خمٓمئ،

 .ُمٜمف سم٤مضمتٝم٤مد ُمٜمف صدر

 اعم١ماظمذة يًتحؼ أي ُمذٟم٥م،: أيش ظم٤مـمئ ومٝمق اطمتٙمر ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ واًمٕم٘مقسم٦م

م آطمتٙم٤مر هذا سملم ُٟمَٛمّٞمز طمتك آطمتٙم٤مر: هق ومام   اًمذي اًمت٤مضمر هذا وسملم اعمَُحرَّ

 ٟمٔم٤مم وهذا إؾمقاق، ذم اًمٌْم٤مقم٦م يمثرة زُمـ اًمرظمص، زُمـ ذم اًمٌْم٤مقم٦م اؿمؽمى

 .سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس صمٛمٜمٝم٤م ىمّؾ  يمٚمام قمروٝم٤م يمثر يمٚمام اًمٌْم٤مقم٦م أن: آىمتّم٤مد ذم ـمٌٞمٕمل
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 وىم٧م ذم سمْم٤مقم٦م ويِمؽمي اًمٗمرص، يتتٌع اًمذي هق اخِلِري٧م، اح٤مهر وم٤مًمت٤مضمر

ظمص  .ومٞمف رء ٓ هذا اًمٌْم٤مقم٦م، هذه ؾمٕمر ارشمٗم٤مع يقم إمم ويدظمره٤م اًمرُّ

 اعمٙم٤من، هذا وُمـ اعمٙم٤من هذا ُمـ وجيٛمع اًمًقق إمم يٜمزل أن ومٝمق آطمتٙم٤مر أُم٤م 

ظمر اعمٙم٤من، هذا ُمـ  ويٗمروف اًمًٕمر ذم يتحٙمؿ أنف سمحٞم٨م قمٜمده، اًمٌْم٤مقم٦م هذه وَيدَّ

 قمٜمد اًمث٤مين، قمٜمد ضم٤مره، قمٜمد يروح أنف طمٞمٜمام اإلٟم٤ًمن هذا ومٞمْمٓمر وسم٤مئع، ؿم٤مرٍ  يمؾ قمغم

 اعمحرم، ارشمٙم٤مب ذم ظمري٧م هذا ٕن ح٤مذا؟ سمْم٤مقم٦م، جيد ٓ آظمره إمم اًمراسمع اًمث٤مًم٨م

 صمؿ خمزٟمف، ذم واظمتزهن٤م أنٗمًٝمؿ اًمتج٤مر ُمـ اًمٌْم٤مقم٦م اؿمؽمى هذا إول، ظمالف هذا

ؿ اًمًٕمر رومع  شم٤مضمراً  إٓ ومٚمٞمس إول أُم٤م ظم٤مـمئ، حمتٙمر ومٝمذا اًمٜم٤مس، رىم٤مب ذم وشَمـَحٙمَّ

 .ىمٚمٜم٤م يمام

 (11:  51: 71/ 315/ واًمٜمقر اهلدى) 

 مبؾغ أخذ مؼوبؾ ادقاضـغ فغر جتوري شجؾ اشتخراج حؽؿ

 ادول مـ

 دم٤مري٦م، ُمّمٚمح٦م قمغم رظمّم٦م دم٤مري ؾمجؾ يًتخرج ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ذم :ُمداظمٚم٦م

ِٚمٛمف اًمؽمظمٞمص ومٝمذا ًَ  ...يٕمٜمل ىمد: يٕمٜمل ٕضمٜمٌل، ُي

 .قمٚمٞمٝم٤م وي٠مظمذ :اًمِمٞمخ

ًدا ُمٌٚمًٖم٤م قمٚمٞمف ومٞم٠مظمذ :ُمداظمٚم٦م  ذًمؽ؟ جيقز هؾ صم٤مسمًت٤م، ُُمـَحدَّ

 أجش ضمزي٦م، ُمٜمف شم٠مظمذ أن قمـ ومْمالً  أضمٜمٌٞم٤ًم، شمًٛمٞمف أن ًمؽ جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 رأجؽ؟

 .أيمثر أؾمتقوح واهلل :ُمداظمٚم٦م

 هؿ قمٜمٝمؿ، اٟمٗمٙم٧م إلؾمالُمٞم٦م ا اًمراسمٓم٦م أن اًمٞمقم، اعمًٚمٛملم ُمّم٤مئ٥م ُمـ :اًمِمٞمخ

: سمدًمٞمؾ يمذًمؽ، ًمٞمًقا ش اًمقاطمد اجلًد يمٛمثؾ» اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام ًمٞمًقا 

 .آؾمتٕمامري٦م اًمدوًم٦م ومروتٝم٤م اًمتل اًمت٘مًٞمامت هذه
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 اًمت٘مًٞمؿ هذا ُمع ىمًٛمقا  وأجْم٤مً  سمؾ احلدود، شم٘مًٞمؿ قمٜمد اًمت٘مًٞمؿ هذا ي٘مػ مل صمؿ 

 قمغم واًمدًٓم٦م وم٘مس، ذًمؽ وقمغم ُمثٚمٝم٤م، آظمر ًمٌٚمد ًمٞمس طم٘مقىم٤مً  ًمٌٚمد ومجٕمٚمقا  احل٘مقق،

 ُمـ يمؾ اًمٙمٚمٛم٦م هذه أن اجلٛمٞمع قمغم خيٗمك وٓ إضمٜمٌل، يمٚمٛم٦م اؾمتٕمٛمٚمقا  اًمتٗم٤موت هذا

ً، أو ُمًٚمامً  يمقٟمف قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض دوًم٦م، أرض دظمؾ  واعمًٚمٛمقن أضمٜمٌل، ومٝمق يم٤مومرا

 إرض ذم وم٘مط وـمٜمف ًمٞمس اعمًٚمؿ أن دروؾمٝمؿ، وذم حم٤مضاهتؿ ذم يتٗم٤مظمرون دائامً 

 ذقمل يمالم هذا وـمٜمف، إؾمالُمٞم٦م أرض يمؾ وإٟمام، ومٞمٝم٤م قم٤مش أو ومٞمٝم٤م وًمد اًمتل

 .مت٤مُم٤مً  وده هق اًمقاىمع سمؾ واىمٕمل، هق ُم٤م ًمٙمـ صحٞمح،

 ًمف اًمًٕمقدي ُمثالً  أن إؾمئٚم٦م شمٚمؽ ُمثؾ شم٠ميت ًمٚمنمع، اعمخ٤مًمػ اًمقاىمع هذا ومٕمغم 

 اعمًٚمؿ اًمتٕمٌػم ًمٜمٗمس أُم٤م:ٟمرضمع يمٚمٝم٤م، احل٘مقق وًمف دوًمتف، ذم سمٚمده ذم يٕمٛمؾ أن

 اًمٙم٤مومريـ، يٕم٤مُمٚمقن يمام اعمًٚمٛملم يٕم٤مُمٚمقن ٕهنؿ ح٤مذا؟ احل٘مقق، شمٚمؽ ومٚمف إضمٜمٌل

 إمم أردين ؾمقري سملم إُم٤مرايت سملم ُمٍمي سملم ؾمٕمقدي سملم ُيَٗمِرق ٓ إلؾمالم ا سمٞمٜمام

 أرو٤مً  أطمٞم٤م ومٛمـ اهلل، سمالد اًمٌالد و اهلل، أرض إرض واطمد، طمؼ هلؿ يمٚمٝمؿ آظمره،

شم٤مً  شم٤مً  أرض حيٞمل أن ًمًقري جيقز هؾ احلدي٨م، هذا شمٕمرف أن٧م ًمف، ومٝمل ُمقا  ذم ُمقا

 .جيقز ٓ سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس جيقز، ٓ اًمًٕمقدي٦م؟

 أن اعمًٚمٛملم قمغم اعمٗمروض ُمـ يم٤من اًمتل اًمقصم٘مك اًمٕمروة اٟمٗمّم٤مم مجٚم٦م ُمـ هذا 

 .هب٤م ُمتٛمًٙملم يٙمقٟمقا 

سمٜم٤م ٟمحـ: هلذا   يٕمٓمٞمف اعمقاـمـ هذا ُمـ اًمتٍمف طمؼ، اًمٌٞمع هذا ُمثؾ جيقز ٓ ضمقا

 إذا: ٟم٘مقل ٟمزال وٓ يمٜم٤م واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ ُم٤مًٓ، قمٚمٞمف وي٠مظمذ أضمٜمٌل، يًٛمٞمف ًمقاطمد

 أُم٤م اًمٗم٤مرق، هذا جيقز هذا ومٛم٘م٤مسمؾ ُم٤مدي٦م، ُم١ًموًمٞم٦م ذًمؽ وراء ُمـ يؽمشم٥م يم٤من

 .جيقز ٓ ومٝمذا يٗمٕمٚمقن يمام ومٞمٝم٤م اعمت٤مضمرة

 اؾمتخرج اًمذي اًمرضمؾ هذا أن هذه، اعم١ًموًمٞم٦م ٟمقع شمٙمقن ىمد ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 خيرضمف أن ُمثالً  ُم١ًمول: يٕمٜمل اؾمتقومده، اًمذي هذا قمـ ُم١ًموًٓ  يٙمقن اًمؽمظمٞمص

 خم٤مًمٗم٤مت قمٚمٞمف طمّمٚم٧م إذا يٕم٤مجلف، أن ُمرض إذا أنف ُمًئقل اًمٌٚمد، ُمـ يًٗمره يٕمٜمل

 اعمٌٚمغ؟ هذا ي٠مظمذ أن ًمف جيقز هذه ُم٘م٤مسمؾ: يٕمٜمل يتحٛمؾ، اًمذي هق
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 إن وسمٕمديـ واطمدة، هذه قمٛمٚمٞم٦م، أو ؿمٙمٚمٞم٦م هذه هؾ سمس ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

 .اًم٘م٤مٟمقن هذا شُمَ٘مٜمِـ أن ًمٚمدوًم٦م جيقز ومال ي٠مظمذ، ًمٚمذي سم٤مًمٜم٦ًٌم ضم٤مزت

 ىمٜمـ؟ ىمد هق ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 .أن ُم٘مٜمـ يٕمٜمل هق :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أُمريـ، قمـ أضم٧ٌم ًمؽ ىمٚم٧م قم٤مرف، أن٤م :اًمِمٞمخ

  (11:  58:  19/ 359/واًمٜمقر اهلدى) 

 !(اإلشالمقي آصساـقي) افبعض شامه مو حقل

 طم٘مٞم٘م٦م ًمف آؾمؿ أن يمٞمػ واٟمٔمروا سم٤مهلل، قمٞم٤مذاً  اإلؾمالُمٞم٦م آؿمؽمايمٞم٦م :اًمِمٞمخ

 أطمٙم٤مُم٤مً  هٜم٤مك دمد اإلؾمالُمٞم٦م، آؿمؽمايمٞم٦م ذم ُم١مًمٗم٤مً  يمت٤مسم٤مً  شم٘مرأ  طمٞمٜمام ومٕمالً  شم٠مثػم، وًمف

 ُم٤م طمدود ذم صمؿ اًمِمٞمققمٞم٦م، اًمٖمرسمٞم٦م إومٙم٤مر سمٌٕمض اًمٙم٤مشم٥م شم٠مثر وإٟمام إؾمالُمٞم٦م، همػم

 .ضم٤مئز احلٙمؿ هذا أن: ىم٤مل -شمٕمٌػماً  أصح هذا وًمٕمؾ- يٕمٚمؿ ٓ ُم٤م أو اًمنمع ُمـ يٕمٚمؿ

 وُمّم٤مدرة اًمْمخٛم٦م إُمقال رؤوس ُمّم٤مدرة: آؿمؽمايمٞم٦م ٟمٔم٤مم ُمـ: ُمثالً 

 اًمٌؽمول هذا سمؽموًٓ، ًمف اهلل وم٠منٌع سمئراً، ٟمْمح أروف ذم رضمؾ: ُمثالً  اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ

ٌَٜمّك ًمٕمٚمف ىمرار هذا ح٤مذا؟ اًمدوًم٦م، متٚمٙمف  ذم وُُمَ٘مّرر اإلؾمالُمٞم٦م، اًمدول ُمـ يمثػم ذم ُُمَت

 صم٧ٌم سمتجرسمتٝمؿ، اًمٙمٗم٤مر ٕن ح٤مذا؟ إطمزاب، وسمٕمض اإلؾمالُمٞم٦م، آؿمؽمايمٞم٦م يمت٤مب

 أومراد ُمـ ومرد ذم اًمدوملم اًمٙمٜمز هذا ُمثؾ يٙمقن أن اًمِمٕم٥م، عمّمٚمح٦م جيقز ٓ أنف ًمدُّيؿ

 .اًمِمٕم٥م

 اًمنمع؟ ذم أصؾ ًمف هذا هؾ ًمٚمدوًم٦م، ُمٚمٙم٤مً  يٙمقن أن جي٥م هذا: إذاً  

٤ٌَمر، اًمٕمجامء: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ًم٘مد يٜم٤مىمْمف، اًمنمع ذم أصؾ ًمف ٤ٌَمر، واًمٌئر ضُم  ضُم

٤ٌَمر، واعمٕمدن  ش.اخلُُٛمس اًمِريم٤مز وذم ضُم
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 إؾمػ ُمع- أؿمٕمر ٕين ذطمف: ذم أدظمؾ أن ُأريد وٓ: احلدي٨م ُمـ اًمِم٤مهد 

 ُمٜمف ٟمٌع ُمـ سمٚم٤ًمن أزقمؿ ومٞمام سمف وأنٓمؼ أرويف، أن٤م احلدي٨م أن -شم١ماظمذوين وٓ

 احلدي٨م، هذا يٗمٝمٛمقن يٙم٤مدون ٓ اًمٕمرب وًمٙمـ ،ط اهلل رؾمقل وهق أٓ احلدي٨م

 ٓش اخلُُٛمس اًمِريم٤مز وذم ضُم٤ٌمر، واعمٕمدن ضُم٤ٌمر، واًمٌئر ضُم٤ٌمر، اًمٕمجامء: »اعمٕمٜمك هق ُم٤م

 حم٤مضة يًتحؼ احلدي٨م وهذا ضمدًا، اًمٌح٨م ؾمٞمٓمقل ٕنف هذا: ذم أظمقض أن أريد

٤ٌَمر واعمٕمدن: »ىمقًمف وهل وم٘مرة ُمٜمف آظمذ أن ُأريد وإٟمام وأيمثر، ؾم٤مقم٦م  ُمٕمٜمك ُم٤مش ضُم

قٟمف اًمذي اًمٕمٍمي، سم٤مًمتٕمٌػم أن اعمٕمدن؟ ٛمُّ ًَ  طمٗمرة يمذًمؽ؟ أخٞمس اعمٜمجؿ،: اًمٞمقم ُي

ل احلٗمرة هذه ذم ويٕمٛمؾ ُم٤م، ضمٌؾٍ  ذم حتٗمر ضمداً  قمٛمٞم٘م٦م  ؾٟم٘م مل إن سم٤مًمٕمنمات قمامَّ

 .اًمدوًم٦م طم٤ًمب قمغم سم٤معمئ٤مت

 إمم اخلؼم ووصؾ صمٛمٞمٜم٦م، سمٛمٕم٤مدن ممٚمقءة هب٤م وإذا أرو٤ًم، طمٗمر رضمالً  أن ومروٜم٤م وم٢مذا

 ُمٚمؽ هذا ٓ،: ي٘مقل اًمرؾمقل أُم٤م شمّم٤مدره، آؿمؽمايمل اًمٜمٔم٤مم طم٥ًم اًمدوًم٦م

 اهن٤مر صمؿ اعمٕمدن، هذا ذم يٕمٛمٚمقن سم٤مًمُٕماّمل ضم٤مء إذا سمؾ وم٘مط، هذا ًمٞمس وإٟمام ًمّم٤مطمٌف،

 .اعمٕمدن ص٤مطم٥م يمٞمس قمغم وًمٞمس يمٞمًٝمؿ قمغم ومذهٌقا  اًمٕمامل، قمغم اعمٕمدن هذا

 : اًمٜم٤مطمٞمتلم ُمـ هلذا ُمٜم٤مىمض احلٙمؿ أن 

 هل يم٤مٟم٧م إذا اًمدوًم٦م شمْمٛمـ أهن٤م ٟم٤مطمٞم٦م وُمـ اعمٜمجؿ، شمّم٤مدر أهن٤م ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ

 .ىمتٚمقا  أو ضمرطمقا  اًمذيـ ه١مٓء طم٘مقق شمْمٛمـ اعمٜمجؿ، ُم٤مًمؽ أو اح٤مًمٙم٦م

 يمؾ وم٠موقم٧م مجٕم٧م اًمتل اًمًٜم٦م، طمدود ذم شمٜمٔمر مل اإلؾمالُمٞم٦م آؿمؽمايمٞم٦م 

قا  وُمٙم٤من، زُم٤من يمؾ ذم اعمًٚمٛمقن حيت٤مضمٝم٤م اًمتل إطمٙم٤مم  ُمٕم٘مقل، طمٙمؿ هذا أن ومتقمهَّ

 .آضمتامقمٞم٦م سم٤مًمٕمداًم٦م إؾمامء هذه ُمـ هذا وًمٕمؾ اًمٞمقم، يًٛمقٟمف ُم٤م وُيـَحِ٘مؼ

د ًمٌٕمض فمٚمؿ ومٞمٝم٤م ًمٙمـ مجٞمؾ، اؾمؿ آضمتامقمٞم٦م اًمٕمداًم٦م   اًمٜم٤مس وًمٌٕمض إومرا

 ُم٤م اإلؾمالم ًمٙمـ واعم٤ًميملم، اًمْمٕمٗم٤مء عمّمٚمح٦م أو واعم٤ًميملم، اًمْمٕمٗم٤مء يمٞمس قمغم

 .اإلؾمالم ذم ًمف طمالً  جيد ٓ إٟم٤ًمن ُيَ٘مٜمِٜمف ٟمٔم٤مُم٤مً  أو ىم٤مٟمقٟم٤مً  شمرك

 اإلؾمالُمٞم٦م آؿمؽمايمٞم٦م: آؾمؿ هذا سمدٟمٜم٤م، ُمٜمف شَمَ٘مّزز ُم٤م أول اؾمؿ وضمد: وم٤مًمِم٤مهد

 وُم٤مذا؟ اإلؾمالُمٞم٦م إن٤مؿمٞمد ودظمؾ اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ: إذاً  ومدظمؾ اًمًح٦ٌم، يُمررت صمؿ
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 اًمٕم٤ممل أن اٟمتٌٝمقا  اًمٜم٤مس سمٕمض ٕن ح٤مذا؟ ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة أؿمٞم٤مء :اًمِمٞمخ

 إمم يٕمقد وم٠مظمذ اًمٓمقيٚم٦م، اًمٕمٛمٞم٘م٦م ٟمقُمتف وُمـ همٗمٚمتف ُمـ اؾمتٞم٘مظ ومٕمالً  اإلؾمالُمل

 اًمنميٕم٦م، خت٤مًمػ أطمٙم٤مم هٜم٤مك سم٠من اعمّم٤مًمح، أصح٤مب وم٤مٟمتٌف رويدًا، رويداً  اإلؾمالم

روهن٤م إذاً  وم٠مظمذوا  ٟمتٜمٌف أن ومٞمج٥م اؾمٛمٝم٤م، سمٖمػم يًٛمقهن٤م ذًمؽ وُمـ وُيَقًمِقًمقهن٤م، ُيؼَمِ

 ذم يقضمد ٓ اإلؾمالُمٞم٦م، إن٤مؿمٞمد: ُمٜمٝم٤م إؾمامء، سمتٖمٞمػم احل٘م٤مئؼ شمٖمٞمػم ُمـ احل٘مٞم٘م٦م هلذه

 خمؽمقم٤مت ُمـ هذا اإلؾمالُمٞم٦م، سم٤مٕن٤مؿمٞمد شُمًٛمك أن٤مؿمٞمد ىمرٟم٤مً  قمنم أرسمٕم٦م ـمٞمٚم٦م اإلؾمالم

 إٟمٙم٤مر ُمع وًمٙمـ اح٤موٞم٦م، اًم٘مرون ـمٞمٚم٦م ذم ؾم٤مًمٙم٤مً  يم٤من ح٤م شمًٚمٞمؽ احل٤مض، اًمٕمٍم

 اًمتل جم٤مًمًٝمؿ ذم اًمّمقومٞم٦م أهم٤مين: وهق اًم٤ًمًمؽ إُمر ًمذًمؽ اًمٕمٚمامء يم٤ٌمر ُمـ ـم٤مئٗم٦م

 ٟمٕمؿ؟:... أجْم٤مً  اًمذيمر، سمٛمج٤مًمس يًٛمقهن٤م

 .اعمقًمد يًٛمقٟمف اعَمـْقًمد :ُمداظمٚم٦م

ىمص جم٤مًمس ذم سمٜم٘مٞمْمف، اًمٌمء شمًٛمٞم٦م سم٤مب ُمـ هذا: أجْم٤مً  :اًمِمٞمخ  وًمٞمس اًمرَّ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة أو ىمرآن شمالوة جم٤مًمس وًمٞمس اًمٖمٜم٤مء وجم٤مًمس اًمذيمر، جم٤مًمس

 اًمتل إهم٤مين شمٚمؽ حمؾ إن٤مؿمٞمد هذه وطَمٚم٧َّم أن، اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم ومٞمًٛمقهن٤م اًمًالم،

 هذه وفمٝمرت اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ ؿمديدة حم٤مرسم٦م جيدون ويم٤مٟمقا  اًمّمقومٞم٦م، هب٤م يتٖمٜمك يم٤من

 ًمف ٟمًٛمع وٓ يٛمقت اًمّمقذم اًمّمقت يم٤مد طمتك احل٤مض، اًمٕمٍم ذم وىمقي٧م اعمح٤مرسم٦م

،ً  ذم اًمّمقومٞم٦م هب٤م يتٖمٜمك يم٤من اًمتل اًم٘مديٛم٦م إن٤مؿمٞمد شمريمقا : احلٞمٚم٦م هبذه ومخرضمقا  ريمزا

 إؾمالُمٞم٦م، روح ومٞمٝم٤م قمٍمي٦م أهم٤مين وهق سم٤مًمٌديؾ وضم٤مؤوا ُمراىمّمٝمؿ، وذم جم٤مًمًٝمؿ

 ُمع يٙمـ مل ؾمقري٤م، ذم قمٜمدٟم٤م ؿم٤مهدٟم٤مه ُم٤م أول اإلؾمالم، ي٠مب٤مه٤م أؿمٞم٤مء ومٞمٝم٤م أجْم٤مً  ًمٙمـ

 ٟمٕمؿ،[ اعمقؾمٞم٘مك] قمـ ص٤مومٞم٦م.. ؾم٤مذضم٦م يم٤مٟم٧م إـمالىم٤مً  ًمٚمدف ذيمر إن٤مؿمٞمد هذه

ًمتؿ ًمٙمـ ؾم٤مدة،: أنتؿ شم٘مقًمقا  ؾم٤مذضم٦م،  .ٟمٕمؿ اًمذال قمـ اًمدال سَمدَّ

 .ُمٕمٜم٤مه هذه ؾم٤مذج أُم٤م ؾم٤مدة، وؾمٞمد وؾمٞمد ؾمٞمد مجع ؾم٤مدة يقضمد، ٓ ؾم٤مدة

 اًمذيمر طمٚم٘م٤مت قمغم يؽمددون يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٜم٤مس سمٕمض أدريم٧م أن٤م: اًمِم٤مهد 

 ُمت٠مثِريـ يم٤مٟمقا  واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب قمغم اًم٘م٤مئؿ اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ طمٚم٘م٤مت وهل طم٘مٞم٘م٦ًم،

 ؿمٞمئ٤مً  وضمدوا ًمٙمـ سمٕمٞمد، طمد   إمم اًمًٚمٗمٞم٦م سم٤مًمدقمقة وشم٠مثروا إظمرى اًمِدقم٤مي٤مت سمٌٕمض
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 هب٤م، ُمت٠مثراً  يٙمقن ٓ أن وأرضمق هب٤م، يِمٕمر سمٕمْمٙمؿ وًمٕمؾ طم٘مٞم٘م٦م وهذه هلؿ، َيُرق مل

 احل٘مٞم٘م٦م؟ هذه هل ُم٤م هب٤م، ُمت٠مثراً  يٙمقن ٓ أن أرضمق ًمٙمٜمل يِمٕمر

 واًمٕمرق ضمٚمًدا، وشمريد صؼًما  شمريد ضم٤موم٦م، اًمًٚمٗمٞملم ه١مٓء اجلامقم٦م دروس أن

 هذا.. ُمرـم٤ٌمت يقضمد ٓ.. ُمٙمٞمٗم٤مت يقضمد ٓ آظمره، وإمم اجلٌلم قمغم يٛمٙمـ يٛمٌم

، واًمذيمر اًمرىمص جم٤مًمس ذم ُمقضمقد يمٚمف  .آظمره إمم زقمٛمقا

 هل سم٠من٤مؿمٞمد ضم٤مؤوا: صقومٞملم هؿ وٓ ؾمٚمٗمٞملم هؿ ٓ ُُمـَخْيُملم هؿ اًمذيـ ه١مٓء ومج٤مء

ٕنٖم٤مم ٟمٗمس قمغم هم٤مين ا  أن قمرومقا  ٕهنؿ شمٚمؽ: ذم اعمقضمقدة اعم٤ٌمًمٖم٤مت ومٞمٝم٤م ُم٤م ًمٙمـ اًمّمقومٞم٦م، ٕا

ن اإلؾمالُمل اًمٕمٍم ؾمٚمقب ذاك يت٘مٌؾ يٕمد مل ٔا  سمقطمدة يقطمل ُم٤م ومٞمٝم٤م اًمتل اعمٕم٤مين سمٕمض ذم ٕا

 شمٚمؽ سمتٕمديؾ ومج٤مؤوا ذًمؽ، وٟمحق ُمدطمف ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذم سم٤مًمٖمٚمق.. اًمقضمقد

 .هل هل اعمقؾمٞم٘مٞم٦م اًم٘مقاٟملم ًمٙمـ اًمٕم٤ٌمرات،

ديؾ، هق هذا: وم٢مذاً  هل، هل واًمٜمقشم٤مت   ه٤مضمرت ُم٤م سمٕمد وإمم زُمـ، ذًمؽ قمغم وُم٣م اًٌم

ٕن٤مؿمٞمد، هذه إمم اًمدف دظمٚم٧م هٜم٤م، إمم دُمِمؼ ُمـ  ؿمقـم٤مً  اًمّمقومٞم٦م ُمـ واىمؽمسمقا  ومرضمٕمقا  ا

 .سمٕمٞمداً 

 ٓ وممدوح ُُمَزيمَّك وؿمٕمر ؿمٕمر اإلؾمالم ذم يقضمد أٓ ديٜمٞم٦م، أن٤مؿمٞمد اإلؾمالم ذم يقضمد ٓ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؿمٕمراء ُمـ يم٤من وًم٘مدش حلٙمٛم٦م اًمِمٕمر ُمـ إن: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ؿمؽ،

 يرد ومٙم٤من صم٤مسم٧م، سمـ طم٤ًمن سمِمٕمره اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ يداومع يم٤من اًمذي اًمٗمحقل اًمًالم

 روح وم٢من اهجٝمؿ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف وي٘مقل اًمٙمريؿ، ًمٚمرؾمقل هج٤مءهؿ اعمنميملم قمغم

 .قمٜمؽ يداومعش قمٜمؽ يٜم٤مومح» ُمٕمؽ ضمؼميؾ: أيش ُمٕمؽ اًم٘مدس

 ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد قمغم ُمثالً  اعمًٚمٛملم وطمض اإلؾمالم، قمـ اًمدوم٤مع أصؾ ًمف اًمِمٕمر هذا: إذاً  

 .آظمره إمم سم٤مٕظمالق اًمتٛمًؽ وقمغم اهلل،

 واًمنمىمٞم٦م، ُمٜمٝم٤م اًمٖمرسمٞم٦م اعمقؾمٞم٘مٞم٦م اًم٘مقاٟملم قمغم ٟمَُٚمِحٜمف أن وًمٙمـ وُم٘مٌقل، مجٞمؾ ؿمٕمر هذا 

 وذم ُمٌٜم٤مه٤م ذم هل: أوًٓ  ىمّمٞمدشمف يٚم٘مل يم٤من اًمِم٤مقمر وإٟمام رء، ذم اإلؾمالم ُمـ ًمٞمس هذا

 .أضمزائٝم٤م يمؾ ذم اًمنميٕم٦م شمقاومؼ ُمٕمٜم٤مه٤م وذم ُمٖمزاه٤م
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 يقاومؼ ًمٚمٛمقؾمٞم٘مك ىم٤مٟمقن هل٤م إًم٘م٤مئف ذم حي٤ميمل ٓ اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمًٚمٞم٘م٦م ُيٚم٘مٞمٝم٤م: وصم٤مٟمٞم٤مً 

ٕن٤مؿمٞمد هذه سمخالف اًمٖمرب، أو اًمنمق ٕن٤مؿمٞمد شمًٛمك اًمتل ا ٕن٤مؿمٞمد أو اًمديٜمٞم٦م، سم٤م  ا

 .اإلؾمالُمٞم٦م

 جلامًمف ُمٜمف سمٕمض ذهٜمل ذم سم٘مل ص٤ٌمي، ذم طمٗمٔمتف يمٜم٧م ٟمِمٞمداً  أؾمٛمع ٓ أن٤م

 يٜم٤مؾم٥م ٓ ح٤مذا؟ إـمالىم٤ًم، ُمثٚمف ٟمًٛمع ٓ أمجٚمف، ُم٤م اعمٕمٜمك هذا واٟمٔمروا وىمقشمف،

 :ُمٓمٚمٕمٝم٤م ذم ي٘مقل اًمقردي، ٓسمـ شُمٜم٥ًْم هذه اًم٘مّمٞمدة وأذواىمٝمؿ، أهقاؤهؿ

 هزل ُمـ وضم٤مٟم٥م اًمٗمّمؾ وىُمؾ   واًمٖمزل إهم٤مين ذيمر اقمتزل

 ؾـــــــــأوم ؿــــــٟمج ـــــــ٤مــــاًمّمٌـ ومألجـــــــــــــــــــــ٤مم   ٤مــاًمّمٌ ٕج٤مم اًمــــــــذيمرى ودع

 ي٘مقل؟ ُم٤مذا وسمٕمد

 قم٘مؾ ُمـ ضمٜمقن ذم يًٕمك يمٞمػ                  ومتك يمٜمـــ٧م إن اخلُٛمـــــرة ودع

 ذم.. ُمقاقمظ ومٞمف.. ٟمّم٤مئح ومٞمف اًمذي اًمٙمالم هذا ُمثؾ أطمٗمٔمٝم٤م، يمٜم٧م يمثػمة أؿمٞم٤مء آظمره، إمم

ُمر ؽ ٕا ًُّ  ُمٙم٤مرم ٕمَُتِؿ سُمِٕمث٧ْم إٟمام: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ومٞمٝم٤م ضم٤مء اًمتل سم٤مٕظمالق سم٤مًمتٛم

ظمالق  ش.ٕا

 .إًم٘م٤مئٝم٤م ـمري٘م٦م ذم وٓ ُمٌٜم٤مه٤م ذم ٓ إول اًمٕمٝمد ذم شمٙمـ مل هل إن٤مؿمٞمد هذه

  (11:  11: 57/ 335/ واًمٜمقر اهلدى) 

  (11:  15: 59/ 335/ واًمٜمقر اهلدى)

 افطريؼ وشط دم ثؿ افسػر أجرة افرـوب مـ أخذ حوؾؾي شوئؼ

 أمقاهلؿ؟ إظودة يؾزمف ؾفؾ احلوؾؾي تعطؾً

١مال  شمتٕمٓمؾ اًمٓمريؼ سمقؾمط اًمًٕمقدي٦م، قمغم أُوصٚمٝمؿ ًمٚمحج٤مج ُمتٕمٝمد أن٤م ي٘مقل: اًًم

ٞم٤مرة، ٤مًمغ هلؿ أقُمٓمل سم٠من ُُمَٙمٚمَّػ أن٤م هؾ اًًم  يتؿ، مل واًمًٗمر شمقصٞمٚمٝمؿ، ُمـ زم دومٕمقه٤م اًمتل اعم

ٕمقدي٦م، إمم أَُوِصٚمف ًمٙمل ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ؿمخص يمؾ ُمـ أظمذت ٕين  شمٌقك وصٚمٜم٤م وقمٜمدُم٤م اًًم
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 اًمتل اعم٤ٌمًمغ هلؿ أرضمع أن سمد ٓ أو اًمًالُم٦م، ُمع واطمد يمؾ ظمالص هلؿ ىمٚم٧م ؾمٞم٤مريت، شَمَٕمٓمَّٚم٧م

 يٕمٜمل؟ ٟمّمٗمٝم٤م أو ُمٜمٝمؿ أظمذهُت٤م

 احلج٤مج؟ يٜم٘مؾ ًمٙمل سم٤مص٤مت: ُمًت٠مضمر هق :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .اعم٤ٌمًمغ هلؿ ُيرضمع أن سمد ٓ ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

 .يُمٚمّٝم٤م أو اًم٘مٞمٛم٦م ٟمّمػ :ُمداظمٚم٦م

 .طم٘مف أظمذ واطمد يمؾ يٙمقن أو ُمقاصالت، هلؿ ُيَدسِمر أن إُم٤م :اًمِمٞمخ

 .ًمتقصٞمٚمٝمؿ يٙمٗمٞمٝمؿ ُم٤م يٕمٓمٞمٝمؿ أو :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 (11:  53: 15/ 551/ واًمٜمقر اهلدى)

 وفده؟ مول أخذ دم حؼ فؾقافد هؾ

 ش.أبٞمؽ يم٥ًم ُمـ وُم٤مًمؽ أن٧م: »طمدي٨م: اعمٚم٘مل

 ش.ٕبٞمؽ وُم٤مًمؽ أن٧م» :اًمِمٞمخ

 .اًمّمحٞمح اجل٤مُمع ذم  وضمدشمف يم٠مينش يم٥ًم» ذمش ٕبٞمؽ وُم٤مًمؽ أن٧م»: اعمٚم٘مل

 أوٓديمؿ وإن يده، قمٛمؾ ُمـ اًمرضمؾ يم٥ًم اًمٙم٥ًم أـمٞم٥م: »آظمر طمدي٨م هذاك :اًمِمٞمخ

 ش.يمًٌٙمؿ ُمـ

 .ٟمٕمؿ: اعمٚم٘مل

 .ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 همػم اًمقاًمد يم٤من وًمق اسمٜمف، ُم٤مل ي٠مظمذ أن طمؼ ًمٚمقاًمد هؾ ؿمٞمخ، ي٤م احلدي٨م شمٗمًػم: اعمٚم٘مل

 .ذًمؽ همػم أو ًمٚمٌٞم٧م أو ًمٚمزواج  حمت٤مضم٤مً  يٙمقن ىمد اًمقًمد أن ُمع حمت٤مج؟

 واوح؟ إًمٞمف، اطمتج٧م إذا شمٗمًػمهش ٕبٞمؽ وُم٤مًمؽ أن٧م: »طمدي٨م. ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ
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 .واوح ُمش ٓ،: اعمٚم٘مل

 إمم اطمت٤مج هق إذاش ٕبٞمؽ وُم٤مًمؽ أن٧م» أظمٓم٤مُت، أن٤مش ٕبٞمؽ وُم٤مًمؽ أن٧م» :اًمِمٞمخ

 ومٝمذا اسمٜمف قمغم ُيَْمٞمِؼ ٟمٗمًف اًمقىم٧م وذم اسمٜمف، ُم٤مل طم٤ًمب قمغم يتقؾمع أن أُم٤م ٟمٕمؿ، أي ُم٤مًمؽ،

سم٤مء، قمغم ًمألبٜم٤مء حم٤مسم٤مة هذا ٟم٘مقل ُم٤م ٟمحـ ُمالطمٔم٦م، هٜم٤م وًمٙمـ. جيقز ٓ فمٚمؿ  أن أريد وًمٙمـ ا

ً  أبقه ُمٜمف ـمٚم٥م وم٢مذا يمذًمؽ، أبقه يٙمقن وىمد قمٚمٞمف، ُمقؾمٕم٤مً  همٜمٞم٤مً  يٙمقن ىمد ُم٤م اسمٜم٤مً  سم٠من سم٠من ُأَذيِمر  ُم٤ٓم

 هذه؟ ومٝمٛم٧م ذًمؽ، يٗمٕمؾ أن ومٕمٚمٞمف سمف يٛمده أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف واًمقًمد إًمٞمف،  سمح٤مضم٦م ًمٞمس وهق

 .ومٝمٛمتٝم٤م: اعمٚم٘مل

 واوح؟ شمٚمؽ، همػم وهذا :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ،: اعمٚم٘مل

  (11:  75:  51/ 579/واًمٜمقر اهلدى) 

 بؿحورضات افؽريؿ افؼرآن أذضي ظذ افتسجقؾ حؽؿ

 ديـقي ودروس

 ودروس سمٛمح٤مضات اًمٙمريؿ اًم٘مرآن أذـم٦م قمغم اًمتًجٞمؾ جيقز هؾ: اعمٚم٘مل

 ديٜمٞم٦م؟

 ُم٤مذا؟ جيقز هؾ :اًمِمٞمخ

 .اًمتًجٞمؾ: اعمٚم٘مل

 اًمتًجٞمؾ؟ :اًمِمٞمخ

 ودروس؟ حم٤مضات ُمٙم٤مهن٤م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن أذـم٦م آه،: اعمٚم٘مل

 .ومُٞمْٛمَحك ىمرآن قمٚمٞمف ُمًّجؾ ذيط يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .دروس قمٚمٞمف يًجؾ ومٞمٛمحك: اعمٚم٘مل

 .آظمر رء قمٚمٞمف ويًجؾ :اًمِمٞمخ
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 ص٤مطم٥م يم٤من إذا ًمٙمـ اًم٘مرآين، اًمتًجٞمؾ هذا قمغم اعمح٤مومٔم٦م ؿمؽ ٓ إومم هق 

 ومنميط إذـم٦م ُيَٕمِدد أن ي٤ًمقمده ُم٤مًٓ  هٜم٤مك جيد وٓ ووم٘مػم، ُمٕمٞمؾ رضمؾ اًمنميط

 ٕن ذًمؽ: ُمـ سم٠مس ومال ذًمؽ، وٟمحق قمٚمٛمٞم٦م وأظمرى ديٜمٞم٦م عمح٤مضة وذيط ًمٚم٘مرآن،

 وم٤معم٠ًمخ٦م ومحٞمٜمئذٍ  فم٤مهراً، يم٤من ًمق ُم٤م سمخالف فم٤مهراً، وًمٞمس ُمتجٚمٞم٤مً  ًمٞمس اعمحق هذا

 .ًمٚمنمع خم٤مًمٗم٦م أؿمد يٕمٜمل شمّمٌح

 حم٤مضات، اًم٘مرآن أذـم٦م قمغم يًجٚمقا  يٕمٜمل ًمٞمٌٞم٤م ُمـ يمثػم ؿم٤ٌمب ذم هق: اعمٚم٘مل

 .إذـم٦م ٟم٘مص سم٥ًٌم

 .اجلقاب أقمٓمٞمتؽ إذاً  ه٤مه، :اًمِمٞمخ

  (11: 35: 71/ 557/ واًمٜمقر اهلدى)

 افؽقبقكوت بقع حؽؿ

 ..ًمٚمٙمقسمقٟم٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م قمٚمٞمٙمؿ خيٗمك ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 . سمٞمٕمٝم٤م جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

  يٕمٜمل؟ سم٤مًمٗمٚمقس سمٞمٕمٝم٤م جيقز ٓ :اًم٤ًمئؾ

 . جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 ٟمٗمس ُمـ ـمٕم٤مًُم٤م هب٤م أظمذٟم٤م ًمق ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ ومٞمف ـمٞم٥م، ٟمٕمؿ، جيقز ٓ :اًم٤ًمئؾ

 وجيقز؟ حت٤ميؾ هذا هؾ اؿمؽم ًمف ىمٚمٜم٤م صمؿ اًمت٤مضمر،

 . رايح ُمٙم٤مٟمؽ :اًمِمٞمخ

  (11:  51: 18/   515/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 إذهنؿ دون وبقعفو افغر ـتى تصقير حؽؿ

 دون همػمهؿ يمت٥م وسمٞمٕمٝم٤م، اًمٙمت٥م شمّمقير يًتحٚمقن[ أؿمخ٤مص هٜم٤مك] :ُمداظمٚم٦م

ٟمٜم٤م ُمـ يٗمتٞمٝمؿ ُمـ هٜم٤مك أن ُمع طمؼ، هذا ومٕمٚمٝمؿ ومٝمؾ إذهنؿ،  طمؼ سم٠من اهلل، ذم إظمقا

 سمٙمرة ًمق ؿمٞمخ ي٤م يمتٌؽ أن٧م ُمثالً  يٕمٜمل وم٘مط، إومم اًمٓمٌٕم٦م هل اًمٙمت٤مب واوع

 سم٠مس؟ ٓ أريد ُم٤م يمامَّ  أـمٌٕمٝم٤م

 .ُمثالً  اهلل ًمقضمف اًمتقزيع.. :ُمداظمٚم٦م

 .سمٞمٕم٤مً  يٌٞمٕمٝم٤م ًمٚمٌٞمع ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 .ُم٘م٤مسمؾ سمدون وضمؾ قمز اهلل ًمقضمف يم٤مٟم٧م ًمق ؾم١ماًمؽ يٙمقن وهؾ :ُمداظمٚم٦م

 .ًمف ىمٚم٧م أن٤م ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ يٕمٚمٛمقن وأُمث٤مهل٤م، اًمٗمت٤موى هذه يّمدرون اًمذيـ! مج٤مقم٦م ي٤م أوًٓ  :اًمِمٞمخ

 .اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ًمٞمًقا  أهنؿ أنٗمًٝمؿ

 واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب سمٜمّمقص أنٗمًٙمؿ ديٜمقا  وأُمث٤مهلؿ، هل١مٓء ٟم٘مقل ومٜمحـ وًمذًمؽ 

 قم٤ممل، وهمػم قم٤ممل: ىمًٛملم اإلؾمالُمل اعمجتٛمع ضمٕمؾ ذيمره٤م ؾمٌؼ آي٦م ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م

﴾ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ يُمٜمْتُؿْ  إِنْ  اًمِذيْمرِ  َأْهَؾ  وَم٤مؾْم٠َمُخقا : ﴿وم٘م٤مل واضم٤ٌمً  ىمًؿ يمؾ قمغم وأوضم٥م

 [.53:اًمٜمحؾ]

 اًمٙمالم قمٜمد وىمػ إُمر أن وًمٞم٧م قمٚمؿ، سمٖمػم يتٙمٚمٛمقن اًمذيـ ه١مٓء ُٟمَذيِمر ومٜمحـ 

 قمٚمٞمف واًمرؾمقل اهلقى، قمٚمؿ سمٖمػم اًمٙمالم ُمع أو اجلٝمؾ، ُمع ي٘مؽمن وإٟمام قمٚمؿ، سمٖمػم

: شمٕمٚمٛمقن يمام ُمٜمٝم٤م وذيمرش ُمٝمٚمٙم٤مت صمالث» اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ىم٤مل ىمد اًمًالم

 قمّمٛمٝمؿ ُمـ إٓ ه١مٓء، ُمع ُمقضمقد أفمٜمف وهذا اهلقى ُمع ي٘مؽمن وىمدش ُُمتٌَّع وهقًى »

 ش.سمرأجف رأي ذي يُمِؾ  وإقمج٤مب» قمٚمؿ، سمٖمػم يٗمتقن اًمذيـ هؿ، ُم٤م وىمٚمٞمؾ اهلل

 أو قمٛمر أو سمٙمر أبق أن٤م أنف ضوري٤مً  ًمٞمس أنٗمًٝمؿ، ي٘مٞمًقا  أن ه١مٓء ٟمذيِمر ومٜمحـ

 قمٜمدكش اعمٗمتقن أومت٤مك وإن ىمٚمٌؽ اؾمتٗم٧م» سمٕم٤ممل، ًمٞمس أو قم٤ممل سم٠منف قمٚمٞمف، حيٙمٛمقن زيد
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 أنؽ إُم٤م أن٧م ،[53:اًمٜمحؾ﴾ ]شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ يُمٜمُْتؿْ  إِنْ  اًمِذيْمرِ  َأْهَؾ  وَم٤مؾْم٠َمُخقا : ﴿أي٦م هذه

 وٓ اهلل واشمؼ ومتٙمٚمَّؿ اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ يمٜم٧م وم٢مذا أظمر، اًمٓمرف ُمـ أو اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ

 اًمذي هذا هؾ جيٞم٥م، أن ىمٌؾ أؾم٠مل وم٠من٤م اًم١ًمال، هذا يردين ُم٤م ويمثػماً  سم٤مهلقى، شمتٙمٚمؿ

 ُم٤مدي٤مً  هق هب٤م ويٜمتٗمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م، همػمه ضمٝمقد يًتٖمؾ أن ًمف جيقز أنف اًمٗمتقى، هبذه يٗمتل

 اًمٕمٚمؿ؟ أهؾ ُمـ هق هؾ ذًمؽ، سمجقاز ٟمٗمًف يٗمتل

 أن٤م ًمٙمٜمٜمل» اًمٗمتقى، هذه سمٛمثؾ يٗمتل قم٤مح٤مً  أقمٚمؿ ٓ إىمؾ قمغم أو قم٤مح٤ًم، أضمد ٓ أن٤م

 ووزقمٝم٤م وـمٌٕمٝم٤م أن٤م، همػمي يمت٥م قمـ ومْمالً  يُمُتٌل ُمـ يمت٤مسم٤مً  أظمذ إذا رضمالً  أن أومتل

 يًتٖمؾ أن أُم٤م ،شَيُيٟم٤م وٓ يٜمٗمٕمٜم٤م ومٝمذا ُم٤مدي٤ًم، يم٤ًٌمً  ذًمؽ وراء ُمـ يريد ٓ اهلل ًمقضمف

 ضمٝمقد وهل» ومٞمٝم٤م، ووىمع سم٤مذه٤م ُمـ إٓ يٕمرومٝم٤م ٓ اًمتل اجلٝمقد هذه ظم٤مص٦م ضمٝمقدٟم٤م،

ٟمٜم٤م سمٕمض.. وصم٤مًمث٦م وصم٤مٟمٞم٦م أومم ُمرة واعم٘م٤مسمٚم٦م اًمتّمحٞمح  أن٧م رسمام قمكمّ  أظمقٟم٤م ُمثؾ إظمقا

 همػم ضمداً  وُمتٕم٦ٌم ُمتٕم٦ٌم أُمقر إُمقر هذه أن يٕمرف اعمِم٤مريم٦م، سمٕمض هلؿ وأُمث٤مًمؽ

 همػم آظمر ٟمقع وهق يتِمددون، اًمذيـ ُمـ وهؿ ًمٌٕمْمٝمؿ ُمرة ىمٚم٧م أن٤م ،شاًمت٠مخٞمػ جمرد

 .ُم٤مدي٤مً  يًتٗمٞمد أن اًمٙمت٤مب عم١مًمػ جيقز ٓ: وي٘مقًمقن قمٜمف، شم٠ًمل أن٧م اًمذي اًمٜمقع

 ًمٞمس اًمٙمت٤مب هذا شم٠مخٞمػ أن آٟمٗم٤ًم، إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل احل٘مٞم٘م٦م هذه ًمِٜمَُٗمِٝمٛمف ومٜمحـ

ء هذا طمرام، هذا سمثٛمٜمٝم٤م، وُأـم٤مًمٌٙمؿ هب٤م أومتٞمٙمؿ أن٤م ومتقى جمرد هق  سم٤مح٤مل، ًمٚمٕمٚمؿ ذا

 .وإمج٤مقم٤مً  وؾمٜم٦م يمت٤مسم٤مً  حمرُم٤مً  وهذا

 أن٧م ايمتٌٝم٤م، ًمؽ أىمقل أيمتٌٝم٤م، أن سمٗمتقى أومتٞمتؽ إذا أن ُمٙمٚمٗم٤مً  أن٤م ًم٧ًم وًمٙمـ 

 .وشمريد شمِم٤مء يمٞمٗمام

 صمؿ ٓ، أم اًمٓم٤ٌمقم٦م هذه قمغم إضمر وأظمذ اعمّمحػ ـمٌع جيقز هؾ: أىمقل وم٠من٤م 

 يم٤من؟ يمت٤مب أّي  اإلؾمالُمل اًمٙمت٤مب دور ذًمؽ سمٕمد ي٠ميت

 يمت٤مب ذم اعمًٚمٛملم ُمّم٤مدر شمٕمٓمٚم٧م جيقز ٓ ىم٤مل وم٢مذا طمػمان، اعمًٙملم ي٘مػ هٜم٤م

 .آظمره إمم.. واحلدي٨م واًمٗم٘مف اًمًٜم٦م ويمت٥م رهبؿ

 وإٟمام ٓ، اًمٕمٚمؿ، سمٞمع ُُم٘م٤مسمؾ ًمٞمس اجل٤مئز هذا جيقز، ٟمٕمؿ -احلؼ وهق- ىمٞمؾ وم٢مذا 

 .اًمٓم٤ٌمقم٦م وهق ُمٕمٞمٜم٦م سمٓمري٘م٦م اًمٕمٚمؿ هذا ٟمنم ؾمٌٞمؾ ذم شمٜمٗمؼ ضمٝمقد ُم٘م٤مسمؾ هق
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 اعم٠ًمخ٦م شمٔمٝمر اعم١مًمػ، إمم اًمٞمقم، اعمَُّمِحح إمم اًمٓم٤مسمع ُمـ ضمئٜم٤م اؾمؽمؾمٚمٜم٤م وإذا 

 شم٠مخٞمػ ذم وضمؾ قمز هلل اإلظمالص ُمع أبداً  شمتٜم٤مرم ٓ ٟم٤مطمٞم٦م هل اًمٜم٤مطمٞم٦م هذه أن طمٞمٜمئذٍ 

 .إؾمالُمل يمت٤مب أي

 هذا سمٓمٌع يٜمتٗمع أن اًمٓم٤مسمع هلذا ضم٤مز إذا اعم٠ًمخ٦م، هذه ُمقوقع ٟم٠ميت طمٞمٜمئذٍ  

: وي٘مقل ضمٝمقده يًتٖمؾ وأن ُمٜمف، ينىمف أن آظمر ًمٓم٤مسمع جيقز ومٙمٞمػ ُم٤مدي٤ًم، اًمٙمت٤مب

 .طمالل زم هذا

ه يتٌع: وصم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ، قمٚمؿ سمٖمػم ُيٗمتل هذا أن ؿمؽ ٓ  .اح٤مدي٦م عمّمٚمحتف هقا

 يٌٕمد وأن قمٚماًم، يزيدٟم٤م وأن يٕمٚمٛمٜم٤م ُم٤م يٜمٗمٕمٜم٤م أن أوًٓ  وضمؾ قمز اهلل أؾم٠مل وم٠من٤م

 .اهلل ؿم٤مء إن جمٞم٥م ؾمٛمٞمع إٟمف أنٗمًٜم٤م: قمـ اهلقى

 .سمًٞمٓم٦م وٟمٙمت٦م سمًٞمط، هق شمٕمٚمٞمؼ اعم٠ًمخ٦م، هلذه مت٤مم ذم ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞمخ

 .حمٗمقفم٦م اًمٓمٌع طم٘مقق يمتٌف قمغم يْمع هذا، سمجقاز يٗمتل اًمذي أن :ُمداظمٚم٦م

ٟمٜم٤م سمٕمض اعم٠ًمخ٦م هلذه مت٤مُم٤مً [ ُم٘م٤مرسم٦م صقرة] :ُمداظمٚم٦م  ُمٍم، ذم اًمٜم٤مذيـ إظمقا

٧م اًمتل اًمٙمت٥م سمٕمض يرى هٜم٤مك، ؾم٤مومرت ح٤م هٜم٤مك رأجتف اًمٌمء هذا  وُم٤م ـمٌٕم٤مهت٤م ؿَمحَّ

 اًمٕمٚمؿ، ـمالب ًمإلظمقة ٟمًخ٦م، ُم٤مئ٦م ٟمًخ٦م مخًلم ُمثالً  ُمٜمٝم٤م ومٞمٓمٌع ـمٌٕمٝم٤م، أقمٞمد

 قمٜمف؟ خيتٚمػ أم يمذاك هذا ومٝمؾ هب٤م، ؿم١موٟمف يٛمٌم ىمٚمٞمالً  رسمح٤مً  ويرسمح

 ؾمٌؼ هذا اهلل ًمقضمف ـمٌٕمف إذا ًمٙمـ خيتٚمػ، ُم٤م يرسمح دام ُم٤م خيتٚمػ، ٓ ٓ، :اًمِمٞمخ

 .أخقوًم٤م ُمٜمف ـمٌع ًمق قمٜمف، اًمٙمالم

 شمٙمٚمٗم٦م ؾمٕمر قمٚمٞمٝم٤م، يٜمٗمؼ ُم٤م هق ًمٙمـ اًمتٙمٚمٗم٦م، سمًٕمر سم٤مع ًمق ؿمٞمخٜم٤م، :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٙمت٤مب

 .ضم٤مئز ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمتٙمٚمٗم٦م سمًٕمر يرسمح ٓ أنف ـم٤مح٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ُم٤مًمف رأس ُيرضِمع سمِّده ي٘مقل هق :اًمِمٞمخ
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 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ُم٤مٟمع هٜم٤مك ًمٞمس :اًمِمٞمخ

   (11:  55: 38/  593/  واًمٜمقر اهلدى)

 افؽتى ريع وراء مـ افتؽسى

 ُمـ ضمزء أو قمرو٤مً  اإلضم٤مسم٤مت ومٞمف وردت ًمٙمـ ومرقمل، ؾم١مال هٜم٤مك ؿمٞمخ :ُمداظمٚم٦م

 أىمقل ًمٞمس أو سم٤مًمٙمت٥م، اًمتٙم٥ًم وهق ُم٤ٌمذة، أؾمٛمٕمف أن أطم٧ٌٌم وًمٙمـ إضم٤مسمتف،

 ىمّمده أخٗمٝم٤م هق وي١مًمٗمٝم٤م، اإلٟم٤ًمن ي٘مرأه٤م اًمٙمت٥م ريع طمٙمؿ ُم٤م: يٕمٜمل اًمتٙم٥ًم،

 رء ومٝمذا همػمه٤م أُم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٠ًمل اًمتل اًم٘مْمٞم٦م وهذه وشمٕم٤ممم، ؾمٌح٤مٟمف اهلل وضمف اسمتٖم٤مء

 .آظمر

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ؟..وقمال ضمؾ اهلل وضمف سمذًمؽ يٌتٖمل رؾم٤مًم٦م أو يمت٤مسم٤مً  أخَّػ يم٤من إذا ومٝمق :ُمداظمٚم٦م

 اًمٕمٚمامء، مجٞمع قمٜمد اعمٕمٚمقم ُمـ ٕنف ُمتٜم٤مهٞم٦م: ِدىم٦َّم ومٞمٝم٤م طم٘مٞم٘م٦مً  اعم٠ًمخ٦م هق :اًمِمٞمخ

 ظم٤مًمّم٤مً  يم٤من ُم٤م إٓ اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ ُمـ ي٘مٌؾ ٓ وضمؾ قمز اهلل أن اًمٕمٚمؿ، وـمالب سمؾ

 .ًمقضمٝمف

٦م، اعم٠ًمخ٦م هذه طمقل يدور مم٤م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم ضم٤مء ُم٤م وُمٕمٚمقم   ذًمؽ ُمـ اهل٤مُمَّ

َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م: ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ُمثالً  ٌُُدوا إِ َ  ًمِٞمَْٕم ـَ  ًَمفُ  خُمْٚمِِّملمَ  اّللَّ  [.5:اًمٌٞمٜم٦م﴾ ]اًمِدي

 ُم١ميّمداً  إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء يمام هق اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م أن ري٥م وٓ ؿمؽ وٓ 

 اًمٕم٤ٌمدات أنقاع ُمـ يمثػماً  ومْمٚمٝم٤م ذم شمٗمقق اًمتل اًمٕم٤ٌمدات وُمـ اًمٕم٤ٌمدات ُمـ ًمٙمقٟمف

 اًمٕم٤ٌمدة، ومْمؾ ُمـ ظمػم اًمٕمٚمؿ ومْمؾ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م اعَمـْحَْم٦م،

 ش.اًمقرع ديٜمٙمؿ وظمػم

 ذًمؽ وراء ُمـ يٌتٖمل يم٤من إذا إٓ ٟم٤مذه، وٓ ـم٤مًمٌف ُمٜمف يًتٗمٞمد ٓ وم٤مًمٕمٚمؿ: وم٢مذاً 

 .وضمؾ قمز اهلل وضمف
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 يم٤ًٌمً  ًمٚمٜم٤مس اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ شمٕمٚمٞمٛمف ذم يت٘مّمد أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال ذًمؽ وقمغم 

٤مظ سمٕمض شمراضمؿ ذم ٟمجد ذًمؽ أضمؾ وُمـ ُم٤مدي٤ًم،  رواة سمٕمض قمـ ومْمالً  احلدي٨م، طُمٗمَّ

 سمٕمْمٝمؿ قمـ وي٘مقًمقن أضمراً، حتديثف قمغم ي٠مظمذ يم٤من سم٠منف ُيَٕمػِموهنؿ يم٤مٟمقا  أهنؿ احلدي٨م،

 .درمهلم أو سمدرهؿ طمدي٨م ُم٘م٤مسمؾ إٓ سم٤مًمتحدي٨م ي٘مٌؾ ٓ يم٤من إٟمف

 ؿم٤مسمف وُم٤م وو٤مسمط وصم٘م٦م طم٤مومظ وأنف اعمت٘مدُملم سمٕمض شمراضمؿ ذم هذا يذيمرون 

 اعمت٠مظمريـ احلٗم٤مظ سمٕمض ٟمجد صمؿ أضمر، ُم٘م٤مسمؾ إٓ ُيـَحّدث ٓ يم٤من أنف قمٞمٌف ًمٙمـ ذًمؽ،

 .آظمره إمم.. حمت٤مضم٤مً  يم٤منش وم٘مػماً  يم٤من ًمٕمٚمف» سمـ قمٜمف يداومٕمقن

 وٟمنمه اًمٕمٚمؿ سمٓمٚمٌف ي٘مّمد أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ أنف ومٞمف، ري٥م وٓ ؿمؽ ٓ وم٤مًمذي

 .اًمدٟمٞم٤م طمٓم٤مم ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ًمٚمٕمٚمؿ

 هبذه اًمتّمقير سمٓمري٘م٦م ٟمنمه٤م سمدأ أن اًمتل احلدي٨م يمت٥م اًمدىم٦م، وهٜم٤م هٜم٤م ًمٙمـ 

 اًمٙمت٥م هذه يٜمًخقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ أن ؿمؽ وٓ ُٟمًخ٧م، هل اًمٕمجٞم٦ٌم، أٓت

 .اًمٜم٤مؾمخ ُمع اًمٙمت٤مب ص٤مطم٥م يتٗمؼ سم٠مضمر يٜمًخقهن٤م يم٤مٟمقا  أيمثرهؿ

رة أو اعمخٓمقـم٦م اًمٙمت٥م سمٕمض ٟمجد وًمذًمؽ   إنقاع اعمتٕمددة اخلٓمقط ُمـ اعمَُّمقَّ

 صمؿ رء، قمغم ُمٕمف واشمٗمؼ ٟم٤مؾمخ٤ًم، وضمد اًمٜمًخ ـمٚم٥م اًمذي أن: اًم٥ًٌم وإؿمٙم٤مل،

 وهٙمذا سمٕمد، ومٞمام اظمتٚمػ اخلط ومتجد اًمٜمًخ، ُمـ اًمٜم٤مؾمخ هذا اٟمتٝمك آظمر أو ًم٥ًٌم

 ذًمؽ ُمـ ظمٓمقط، أرسمٕم٦م أو صمالصم٦م ٟمحق اًمٙمٌػم سم٤مًمٙمت٤مب وًمٞمس واطمد يمت٤مب ذم دمد رسمام

 (7)ًمدُم٩مش إن٤ًمب» يمت٤مب سم٠من قمٚمٛمتؿ هؾ اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه أفمـ اًمذي اًمٙمت٤مب ُمثالً 

 ـمٌٕمف؟ شمؿ هذا،

 .شمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .هن٤مئٞم٤مً  شمؿ :اًمِمٞمخ

 .هن٤مئل شمؿ :ُمداظمٚم٦م

                                                           

 اًمٕمالُم٦م طم٘م٘مف اًمذي اجلزء يم٤مُمالً  إن٤ًمب يمت٤مب ٟمنم قمغم ىم٤مم اًمذي دُم٩م أُملم اًمًٞمد إمم اًمِمٞمخ يِمػم (7)

 [.ضم٤مُمٕمف ىمٞمده. ]إؾم٤مشمذة ُمـ صمٚم٦م طم٘م٘مٝم٤م اًمتل إضمزاء وسم٤مىمل اعمٕمٚمٛمل
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 اًمٚمٌٜم٤مٟمٞملم اًمٜم٤مذيـ أطمد سمدأ ؾمٜملم ُمٜمذ يم٤منش ًمٚمًٛمٕم٤مين إن٤ًمب» يمت٤مب :اًمِمٞمخ

 أن٤م وقمٜمدي أوروسم٤م، ذم ُمّمقر أصٚمف اًمٙمت٤مب هذا سمدُم٩م، اعمٕمروف وهق اًمّمقومٞملم

 هل ُم٤م أضمزاء جمٚمدات صمالث قمـ قم٤ٌمرة وهق اخلٓمقط، ُمـ قمديداً  دمد ُمٜمف، صقرة

 .هٙمذا سم٤مًمٙمٌػمة

 هذا ُم٘م٤مسمؾ إضمر وم٠مظمذ اًمٕمٚمؿ، همػم هق هذا اًمٙمت٤مب، ٟمًخ أن :ؾوفشوهد

 .ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو درهؿ ُم٘م٤مسمؾ سمحدي٨م اًمتحدي٨م ُم٘م٤مسمؾ إضمر يم٠مظمذ ًمٞمس اًمٜمًخ

 سمف ويٚمحؼ اًمٓمٌع، أن سمف ويٚمحؼ اًمٜمًخ، وهق ضمديد قم٤مُمؾ هٜم٤م دظمؾ ومامدام 

 .اًمت٠مخٞمػ وهق إصؾ

 اًمذي هذا اعمًتٗمٞمض، احلدي٨م ذم يمام ،شسم٤مًمين٤مت إقمامل إٟمام: »ي٘م٤مل هٜم٤م ًمٙمـ 

 ُمـ ٓسمد وم٘مٝم٤ًم، أو طمديث٤مً  أو شمٗمًػماً  يم٤من وًمق اًمنمقمل، اًمٕمٚمؿ يمت٥م ُمـ يمت٤مسم٤مً  أخػ

 ُمـ يٌتٖمل يم٤من إن اًمت٠مخٞمػ، هذا قمغم ودومٕمف محٚمف اًمذي إؾم٤مد اًم٤ٌمقم٨م قمغم اًمٜمٔمر

 ٟمٞمتف ذم خيدج وٓ وٟمٞمتف، ومٝمق أظمرة ذم وإضمر وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل وضمف ذًمؽ وراء

 .أضمراً  وشم٠مخٞمٗمف ٟمًخف ُم٘م٤مسمؾ ي٠مظمذ أن طمٞمٜمذاك

 أن قمٚمامً  اًمٓم٤مسمع، وهذا اًمٜم٤مؾمخ ذاك وسملم اعم١مًمػ هذا سملم: إذاً  قمٜمدي ومرق ٓ 

 اعمّمحػ، يٜمًخ عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم إضُْمَرة أظمذ ذم اظمتٚمٗمقا  قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّم٤مًمح ؾمٚمٗمٜم٤م

 ٓ؟ أم ًمف جيقز هؾ

 ُمـ إٟمف: ىم٤مل ُمـ ه١مٓء وذم ذًمؽ، أضم٤مز ُمـ وُمٜمٝمؿ ذًمؽ، يمره ُمـ ُمٜمٝمؿ: ىمقٓن

 شمٕم٤ممم، اهلل يمت٤مب ٟمنم قمغم ُي٤ًمقمد ٕنف إظمػم: اًمرأي هذا أرى وأن٤م إقمامل، أومْمؾ

 .ومٞمؽ اهلل وسم٤مرك ًم١ًماًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم زم يٌدو اًمذي ومٝمذا

 .قمٚمٛمٙمؿ وذم ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

  (11:  31: 77/   599/  واًمٜمقر اهلدى)
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 احلجوم ـسى حؽؿ

 واًمٕمٌد: احلر سملم اًمتٗمريؼ إمم ومج٤مقم٦م أمحد وذه٥م»: شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 وجيقز ُمٜمٝم٤م، ٟمٗمًف قمغم اإلٟمٗم٤مق قمٚمٞمف وحيرم سم٤محلج٤مُم٦م، آطمؽماف ًمٚمحر ومٙمرهقا 

 طمدي٨م وقمٛمدهتؿ ُمٓمٚم٘م٤م، ًمٚمٕمٌد وأب٤مطمقه٤م ُمٜمٝم٤م، واًمدواب اًمرىمٞمؼ قمغم اإلٟمٗم٤مق

 .شحمٞمّم٦م

 [:إًم٤ٌمين ىم٤مل]

 يم٥ًم سم٠من اًمتٍميح ُمع اًمتٜمزيف: قمغم اًمٜمٝمل محؾ يّمح ويمٞمػ احلؼ، هق وهذا

 ! شم٘مدم؟ يمام ؾمح٧م احلج٤مم

 «334/ 2» اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 احلجومي أجرة

 أن اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم وأضمره٤م، ًمٚمحج٤مُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم: إول اًم١ًمال :ُمداظمٚم٦م

 آظمر طمدي٨م وذمش. ظمٌٞم٨م احلج٤مم يم٥ًم: »وىم٤مل احلج٤مُم٦م ُأضمرة قمـ هنك ط اًمٜمٌل

٤مم، أضمرةً  أقمٓمك ط اًمٜمٌل أن  ُأضمرة ي٠مظمذ وُم٤م سم٤محلج٤مُم٦م يِمتٖمؾ واطمد ومٝمؾ ًمٚمحجَّ

 يمٞمػ؟ وإٓ

 .ظمٌٞم٨م ط اًمرؾمقل ىم٤مل يمام ٟم٘مقل ٟمحـ طمرام، ٟم٘مقل ٓ ٟمحـ :اًمِمٞمخ

٤ٌَمئ٨َِم  قَمَٚمٞمِْٝمؿُ  َوحُيَِرمُ : ﴿ىم٤مل وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م ﴾ اخْلَ

 [.757:إقمراف]

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

م وم٤مهلل :ُمداظمٚم٦م  اخل٤ٌمئ٨م؟ طَمرَّ

 أي٦م؟ ذم اعمحرُم٦م اخل٤ٌمئ٨م هل ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .ٟم٘مٞمس هٜم٤م يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م
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 أي٦م؟ ذم اعمذيمقرة اعمحرُم٤مت هل ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .ٟمًٞم٧م واهلل :ُمداظمٚم٦م

 .اًمْم٥م ضمحر ذم شمدظمؾ جيقز ٓ ٟمًٞمتٝم٤م يمٜم٧م إذا ٟمًٞمتٝم٤م، :اًمِمٞمخ

 .ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 أُم٤م اح٠ميمقًم٦م، احلٞمقاٟم٤مت اح٠ميمقٓت إؿمٞم٤مء ومٞمٝم٤م اعم٘مّمقد أي٦م :اًمِمٞمخ

 ظمٌٞم٨م، احلج٤مم يم٥ًم إن ىم٤مل ط وم٤مًمرؾمقل اًمًٜم٦م، ُمـ اًمنمع ذم ومٌٞم٤مهن٤م اعمٙم٤مؾم٥م

٤مم، أقمٓمك وهق  ومام احلج٤مم أُم٤م وأقمط، ط سم٤مًمرؾمقل وم٤مىمتد اطمتجٛم٧م أن٧م وم٢مذا احلَجَّ

 .ُأضمره ي٠مظمذ أن يٜمٌٖمل

 يٓمٚم٥م؟ ٓ احلج٤مم يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .ي٠مظمذ وٓ يٓمٚم٥م ٓ :اًمِمٞمخ

 .وأظمذ أقمٓم٤مه ط اًمٜمٌل يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 ومال طمج٤مُم٤مً  يمٜم٧م وإذا وم٠مقمط، اطمتجٛم٧م إذا ًمؽ ىمٚم٧م ُّيديؽ، اهلل :اًمِمٞمخ

 عمـ إقمٓم٤مؤه جيقز ٓ سم٤معم٘م٤مسمؾ، يٙمقن قمٓم٤مء يمؾ ًمٞمس ٕنف ُيٕمِط: ط اًمرؾمقل شم٠مظمذ،

 ومٞمٕمٓمٞمف اًم١ًمال، ًمف جيقز وٓ وي٠ًمخف اًمرضمؾ ي٠متٞمف يم٤من ط وم٤مًمرؾمقل يًتحؼ، ٓ

 رؾمقل ي٤م شمٕمٓمٞمف ح٤مذا ًمف، ومٞم٘م٤ملش ٟم٤مراً  يت٠مبٓمٝم٤م إٟمام» ي٘مقل يٜمٍمف وطمٞمٜمام اًمًالم قمٚمٞمف

 .اًمٌخؾ قمكمّ  اهلل وي٠مبك ي٠ًمخقٟمٜمل: ىم٤مل! اهلل؟

 شمّمقرت هؾ إظمذ، جيقز ٓ ًمٙمـ جي٥م، ىمد سمؾ جيقز طم٤مٓت ذم إذاً  وم٤مإلقمٓم٤مء 

 اًمّمقرة؟ هذه

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ومٞمف ٟمحـ ومٞمام يمذًمؽ :اًمِمٞمخ

 ي٠مظمذ؟ أن ًمف يٜمٌٖمل ومال طمج٤مم واطمد يم٤من إذا احلج٤مم، يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م
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 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

  (11:  51:  55/ 115/واًمٜمقر اهلدى)

 (11:  31:  55/ 115/واًمٜمقر اهلدى)

   مـػعتفو مـ آشتػودة بعد افسؾعي إظودة حؽؿ

 اإلـمالق قمغم رء أي يمٛمٌٞمقشمر ومٞمديق شمٚمٗمزيقن ىمٚمؿ رء أي سمِمؽمي :ُمداظمٚم٦م

 شمرده اؿمؽميتف يمام أقمٓم٤مل، سمدون اًمٌمء ٟمٗمس شمٕمٞمد أن ًمؽ حيؼ شمِمؽميف رء أي يٕمٜمل،

 دومٕمتف؟ اًمذي اًمثٛمـ وشم٠مظمذ

 يًتٗمٞمدون؟ ُم٤مذا هٙمذا يٌٞمٕمقن اًمذيـ هذول ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

.. شمٕمٞمده أن شمًتٓمٞمع رء ذم أُمريٙم٤م، ذم اًمٌٞمع ٟمٔم٤مم هذا أدري، ٓ واهلل :ُمداظمٚم٦م

ة ظمالل  وم٢من اًمٗمؽمة، هذه ذم شُمـَجِرسمف أن شمًتٓمٞمع أؿمٝمر، ؾمت٦م أؿمٝمر صمالصم٦م ؿمٝمر ُُمَٕمّٞمٜم٦م ُُمدَّ

 ؾم٥ٌم قمـ اًم٥ًٌم، قمـ ي٠ًمخقا  أطمٞم٤مٟم٤مً  إؾم٤ٌمب، ُمـ ؾم٥ٌٍم  ٕي أو يٕمجٌؽ مل

، ٓ وأطمٞم٤مٟم٤مً  اإلرضم٤مع  شَمُدظّمالً  هذا يٕمتؼموا ٕهنؿ ي٠ًمخقا: ٓ إطمٞم٤من وهم٤مًم٥م ي٠ًمخقا

 .اًمٜم٤مس ظمّمقصٞم٤مت ذم

 يرشمْمقه؟ مل سمجقاب وأضمٞمٌقا  ؾم٠مخقا  وم٢مذا :اًمِمٞمخ

 .ُيٕمٞمدون ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .يٕمٞمدون ٓ :اًمِمٞمخ

 وضمدوا وم٢مذا ُمٕمٓمؾ، هلؿ وىمٚم٧م ه٤مشمػ، ضمٝم٤مز اؿمؽمي٧م إذا: ُمثالً  ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 ويٕمٓمقك ومٞمٕمٞمدوه اعمِمؽمي أو اعمًتخدم سم٥ًٌم يتٕمٓمؾ مل إصؾ، ُمـ اًمٕمٓمؾ أن

ء، قمٛمٚمٞم٦م سمٕمد طمدث اًمٕمٓمؾ أن ايمتِمٗمقا  إذا أُم٤م إُمقال،  .يٕمٞمدوه ومال اًمنما

 .ُمٕم٘مقًٓ  إُمر ص٤مر أن :اًمِمٞمخ
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 وقم٤مئٛم٦م قم٤مُم٦م يٜم٤مؾمٌٜمل ٓ ومٝمذه يٜم٤مؾمٌٜمل، ٓ إٟمف ىمٚم٧م ُمثالً  إذا أو ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 اًمٖمرض أوأقمٓمٜم٤م اجلٝم٤مز أقمٓمٜم٤م ـمٞم٥م، ي٘مقل احللم هذا ذم ومٝمؿ حمدد، ُمٕمٜمك هل٤م ًمٞمس

 .ُمٜم٘مقص٦م همػم يم٤مُمٚم٦مً  إُمقال ُٟمٕمٓمٞمؽ

 .اًم١ًمال هق ومام ـمٞم٥م، قمجٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 اإلظمقة سمٕمض أذـم٦م، قمغم شُمـَخّزن يمٛمٌٞمقشمر سمراُم٩م قمٜمدٟم٤م أن هق اًم١ًمال :ُمداظمٚم٦م

 حمٗمقفم٦م، واًمٜمًخ اًمٓمٌع طم٘مقق سم٤مإلٟمجٚمٞمزي قمٚمٞمٝم٤م ُمٙمتقب إذـم٦م، هذه يِمؽمي

 أن ؿم٤مؤوا إذا اخلٞم٤مر وقمٜمدهؿ يم٤مُماًل، صمٛمٜمف ويدومٕمقا  اًمؼمٟم٤مُم٩م هذا يِمؽموا اإلظمقة

 يمام ويٕمٞمدوه ومٞمٜمًخقه، اًمؼمٟم٤مُم٩م هذا يِمؽموا هؿ يرضمٕمقه، أو اًمؼمٟم٤مُم٩م هذا ُيٌ٘مقا 

 دون إٟمف أو صٕم٥م إٟمف أو يٕمجٌٜم٤م، مل هذا أو يٜم٤مؾمٌٜم٤م مل هذا وي٘مقًمقا  اعمحؾ، ُمـ اؿمؽموه

 يٙمذب، ٓ وىمد يٙمذب، وىمد.. خيتٚمػ ىمد إؾم٤ٌمب، ُمـ ذًمؽ آظمر، إمم.. أريد ُم٤م

 ًمف يٕمٞمدوا صٛم٧م وسمٙمؾ أدب ومٌٙمؾ ٟم٤مؾمٌٜمل، ُم٤م أقمجٌٜمل، ُم٤م ي٘مقل اًمتقري٦م يًتخدم

 طم٘مقق اًمنميط قمغم ُمٙمتقب أنف ُمع اًمٜمًخ قمٛمٚمٞم٦م اًمنميط، هذا وي٠مظمذوا إُمقال،

ء أوًٓ  اًمنميط، ٟمًخ قمٛمٚمٞم٦م حمٗمقفم٦م، اًمٓمٌع  اعمحؾ، إمم إقم٤مدشمف ٟمًخف، اًمنميط، ذا

 اًمٕملم اؿمؽمي٧م أن٧م يٕمٜمل وم٘مٝمٞم٦م، سمٙمٚمامت ٟمتٙمٚمؿ يٕمٜمل.. اًمٜمًخ سمٕمد إُمقال أظمذ

 أي ًمٚمنميط حيّمؾ مل إـمالىم٤ًم، يتير مل.. اعمٜمٗمٕم٦م ٟمًخ٧م أو اعمٜمٗمٕم٦م أظمذت واعمٜمٗمٕم٦م،

 ُمـ شمًتٗمٞمد أنؽ إٓ مت٤مُم٤ًم، اؿمؽميتف يمام يم٤من يمام اًمنميط وشمٕمٞمد ٟم٘مص أي أو ضر،

 .حليشمؽ اًم١ًمال ومقوح احل٤مؾم٥م، ضمٝم٤مز قمغم وشُمـَخّزٟمف اًمنميط ُمٜمٗمٕم٦م

 .ضمداً  :اًمِمٞمخ

 هذا؟ ذم اًمنمع طمٙمؿ هق ومام :ُمداظمٚم٦م

 ومّم٤مرت اًمٙمٗم٤مر أظمالق يم٤مٟم٧م إؾمػ ُمع ؿمؽ سمال هذا! أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 شمٕمٚمٞمٛمٜم٤م، وأطمًـ وقَمّٚمٛمٜم٤م شم٠مديٌٜم٤م، وأطمًـ أّدسمٜم٤م ط اًمرؾمقل اعمًٚمٛملم، أظمالق

 ش.ظم٤مٟمؽ ُمـ ختـ وٓ ائتٛمٜمؽ، ُمـ إمم إُم٤مٟم٦م أد: »ىم٤مل أن قمٚمٛمٜم٤م مم٤م ويم٤من

ه ًمق ٟمًخف، جيقز ٓ أنف قمٚمٞمف اعمٙمتقب اًمنميط ذًمؽ اؿمؽمى ُمًٚمامً  أن ومٚمق   اؿمؽما

 أن ومٌٕمد سم٤مًمؽ ومام جيقز، ٓ هذا هب٤م، ُيت٤مضمر وأظمذ ٟمًخ٤مً  ُمٜمف اؾمتٜمًخ وًمٙمٜمف يٕمده، ومل



 357 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صقر وُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م 

 اًمٙمذب ُمـ ذيمرت ُم٤م ٟمحق ُُمّدقمٞم٤مً  ُمٜمف، ُمٜمًقظًم٤م إصؾ أقم٤مد ٟمًخ٦م ُمٜمٝم٤م اؾمتٜمًخ

 اىمؽمن يٙمقن أن إٓ أتّمقر وٓ دمقز، ٓ اًمتل اًمتقري٦م ُمـ أو اعمٙمِمقف، اًمٍميح

 .اًمٍميح اًمٙمذب ُمـ رء ُمٕمٝم٤م

 إؾمػ ُمع وًمٙمـ ُمثٚمٝم٤م، ذم ي٘مع أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ ظمٞم٤مٟم٦م، هذه أن اعمٝمؿ 

 اح٤مدي٦م اًم٘م٤مقمدة صدرت ُمٜمٝمؿ اًمذيـ اًمٞمٝمقد اعمًٚمٛملم سمٕمض ؾمٌؼ ًم٘مد اًمِمديد،

 ُمٜمٗمٕم٦م ومٞمف سم٠من أومٕم٤مهلؿ، ُيؼمرون ومٝم١مٓء اًمقؾمٞمٚم٦م، شمؼمر اًمٖم٤مي٦م: شم٘مقل اًمتل وهل اجل٤موم٦م،

 وٓ- يتج٤مهٚمقن ًمٙمٜمٝمؿ سم٤مًمنميط، أضرٟم٤م وُم٤م اًمنميط ذًمؽ ُمـ ٟمًخ٦م سم٤مؾمتٜم٤ًمخ

ؾ ُم٤م ٕنف اًمنميط: ص٤مطم٥م أص٤مب اًمير أن -جيٝمٚمقن أهنؿ أفمـ  يمٚمٗمف وىمد إٓ ؾَمجَّ

 أيمثر، أو جمٚمد ذم يمت٤مسم٤مً  يٓمٌٕمقن اًمذيـ اًمٜم٤مذيـ سمٕمض ؿم٠من هق يمام ـم٤مئٚم٦م، ُم٤ٌمًمغ ذًمؽ

 ومٞم٠ميت وٟمنموا، آظمره إمم.. و وصقروا إطمرف صٗمقا  طمٞم٨م ُم٤مدة، ذًمؽ يمٚمٗمٝمؿ وم٘مد

 اًمٜم٤مذ، أو اعم١مًمػ ُمـ اؾمتئذان دون اًمٙمت٤مب ومٞمٓمٌع ؾم٤مئٖم٦م، ًم٘مٛم٦م ذًمؽ وي٠مظمذ أظمر

 ُمـ إمم إُم٤مٟم٦م َأدِ : »اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م وطمًٌؽ سم٤معمًٚمؿ، دمقز ٓ وظمٞم٤مٟم٦م همدر هذا

 ش.ظم٤مٟمؽ ُمـ ختـ وٓ ائتٛمٜمؽ

 شمًتٜمًخ ُم٤م أؾم٤مس قمغم ختقٟمف، ُم٤م أؾم٤مس قمغم اًمنميط هذا سم٤مقمؽ اًمرضمؾ هذا 

 .اًمٌت٦م اإلؾمالم ذم هذا جيقز وٓ ظم٤من، وم٘مد ومٕمؾ اًمذي ومٝمذا ٟمًخ٦م، ُمٜمف

 رسمام، إؾمالُمٝمؿ وقمـ سمٚمدهؿ قمـ اعمتٖمرسملم اعمًٚمٛملم ُمـ قمٜمدك يم٤من وم٢مذا وًمذًمؽ 

 .آظمتالؾم٤مت هذه ُمثؾ قمـ ي٘مٚمٕمقا  أن اٟمّمحٝمؿ

 اًمنميط يِمؽمي ُمـ أن يٕمت٘مد وإٟمام ئمـ أىمقل ٓ ٟمٗمًف، اًم٤ٌمئع يم٤من إذا :ُمداظمٚم٦م

 .ُمٜمف يًتٜمًخ ىمد يٕمٞمده صمؿ

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرت ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمٓمٌقع اًمٜمًخ٦م داُم٧م ُم٤م هذا، ذم يٙمٗمل ٓ اًمٔمـ :اًمِمٞمخ

 (11:  31:  55/ 115/واًمٜمقر اهلدى) 
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 !إب؟ زوجي دول افزوج ابـ رسؿي جيقز هؾ

 ضم٤مئز؟ اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمزوضم٦م ُم٤مل ُمـ اًمزوج اسمـ هىم٦م.. ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

  (11:  55: 15/   195/  واًمٜمقر اهلدى)

 (اإليشورب) بقع حؽؿ

٤مئؾ ي٘مقل ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك ؿمٞمخٜم٤م ظمػماً، اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م ٞمع ُمـ طمٙمؿ ُم٤م: اًًم  ٌي

 اًمٚمقايت ًمٚمٜم٤ًمء سمٞمٕمف اإليِم٤مرب أن اًمٕمٚمؿ ُمع – ؿمٞمخ ي٤م اًمرأس قمغم يقوع اًمذي - اإليِم٤مرب

ظمرى، اعمالسمس ويمذًمؽ قم٤مري٤مت، يم٤مؾمٞم٤مت ومٞمف خيرضمـ  يم٤مؾمٞم٦م شمِمؽميف اًمتل اعمرأة يرى وهق ٕا

 قم٤مري٦م؟

ُمر يتٓمٚم٥م ىمد وًمٙمـ سمقوقح، ؾمٌؼ مم٤م ُيْٗمَٝمؿ اًم١ًمال هذا ضمقاب أفمـ :اًمِمٞمخ  ؿمٞمئ٤مً  ٕا

٤مع اًمذي  اًمٌمء.. اًمتقوٞمح ُمـ ١مال، ذم اًمقارد يم٤مإليِم٤مرب ٌي  ُم٤ٌمح، هق ومٞمام يًتٕمٛمؾ ىمد اًًم

ُمر إمم ُيٜمَْٔمر ومٝمٜم٤م حمرم، هق ومٞمام يًتٕمٛمؾ وىمد  :اصمٜملم سمٛمٜمٔم٤مريـ ٕا

ٞمقع اؾمتٕمامل قمغم اًمٖم٤مًم٥م يم٤من إذا :إول  يم٤من إذا.. همػمه أو إيِم٤مرب يم٤من ؾمقاءً  هذا، اعم

 ومٌٞمٕمف اهلل أب٤مح ومٞمام اؾمتٕمامًمف اًمٖم٤مًم٥م يم٤من وإذا طمرام، ومٌٞمٕمف اهلل طمرم ومٞمام اؾمتٕمامًمف قمغم اًمٖم٤مًم٥م

ول اعمٜمٔم٤مر هذا طمالل،  .ٕا

 اًمٜمٔم٤مم سمٜمٗمس ًمف ي٤ٌمع اًمذي اًمِمخص إمم.. ًمف اعمٌٞمقع إمم يٜمٔمر :افثوين ادـظور

 ومٞمام ؾمٞمًتٕمٛمٚمٝم٤م احل٤مضم٦م، هلذه اًمِم٤مري هذا أن اًم٤ٌمئع قمغم يٖمٚم٥م يم٤من إذا.. اًم٤ًمسمؼ

م إي٤مه ومٌٞمٕمف طُمِرم  .ومحالل وإٓ طمرا

 أنف سم٤مؾمؿ اهلل طمرم ومٞمام واىمٕم٤مً  اإلٟم٤ًمن يٙمقن ُم٤م طمتك اًمتٗمّمٞمؾ ذاه ُمـ سمد ٓ 

 .مت٤مُم٤مً  اًمٕمٙمس قمغم أو طمالل،

  (11: 57: 58/ 733/ واًمٜمقر اهلدى)



 353 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صقر وُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م 

 إشقاق دم كراهو افتل ادـؽرات مـ مقؿػـو مو

 ُمقىمٗمٜم٤م هق ومام اعمٜمٙمرات، ُمـ يمثػًما  يرى واطمد اًمًقق إمم اًمذه٤مب قمٜمد :ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمٝمؿ؟ ٟمٜمٙمر هؾ ُمٜمٝم٤م

 مل وم٢من سمٞمده، ومٚمٞمٖمػمه ُمٜمٙمًرا  ُمٜمٙمؿ رأى ُمـ»: قمٜمدك ُمٕمروف اجلقاب :اًمِمٞمخ

 .شاإليامن أوٕمػ وذًمؽ ومٌ٘مٚمٌف، يًتٓمع مل وم٢من ومٌٚم٤ًمٟمف، يًتٓمع

ء اًمًقق إمم ذاه٥م وهق سمٚم٤ًمٟمف يٜمٙمر أن اًمقاطمد اؾمتٓم٤مع وم٢من :ُمداظمٚم٦م  ًمنما

 ..ي٘م٤مسمؾ ُمـ ُم٤م يمؾ يٜمٙمر هؾ احل٤مضمٞم٤مت، سمٕمض

 وم٢من.. ومٚمٞمٖمػمه ُمٜمٙمًرا  ُمٜمٙمؿ رأى ُمـ: ٟمٗمًف اجلقاب هق! رواح ُمٙم٤مٟمؽ :اًمِمٞمخ

 يًتٓمٞمع، ٓ أو يًتٓمٞمع إُم٤م ُمٜمٙمًرا؟ رأى يمٚمام يًتٓمٞمع ومٝمؾ آظمره، إمم.. يًتٓمع

 .هق هق وم٤مجلقاب

 (11:11:11/ (5) راسمغ ومت٤موى)

 بودؽويقؾ ادديـي وأهؾ بودقازيـ أظؾؿ مؽي أهؾ

 أهؾ ُمٙمٞم٤مل اعمٙمٞم٤مل»: ىم٤مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌك أن قمٛمر اسمـ طمدي٨م»

 .صحٞمح .واًمٜم٤ًمئك داود أبق رواه شُمٙم٦م أهؾ وزن واًمقزن، اعمديٜم٦م

 ومٝمؿ دم٤مرة أهؾ ُمٙم٦م أهؾ أن اعمٕمروف أن اًمؽمضمٞمح ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م ي١ميد ومم٤م

 وسمف أطمقج ًمٚمٙمٞمؾ ومٝمؿ ،ومتر ٟمخٞمؾ أهؾ ومٝمؿ ،اعمديٜم٦م أهؾ سمخالف ،أظمؼم سم٤معمقازيـ

 .أقمرف

 .أقمٚمؿ واهلل

 [ش7355» رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]



 355   صقر وُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ظـف آظتقوض أو ؿبضف ؿبؾ ؾقف ادَُسؾَّؿ بقع يصح هؾ

 [:ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 .شقمٜمف آقمتٞم٤مض وٓ ىمٌْمف، ىمٌؾ ومٞمف اعمًٚمؿ سمٞمع يّمح وٓ» :شاعمٜمٝم٤مج» ذم

 [:إًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

 ومٞمف: طمج٦م ومال وٕمٞمػ: اعمذيمقر واحلدي٨م إصؾ، ٕنف ضمقازه: اًمٔم٤مهر: ىمٚم٧م

 ومٞمف اعمًٚمؿ يٍمف مل ٕنف اًم٘مٞمؿ: اسمـ ىم٤مل يمام اًمٜمزاع، حمؾ يتٜم٤مول مل صح ًمق أنف قمغم

 اعمًٚمؿ؟ رأس ُمـ ومٞمف اعمًٚمؿ وم٠مجـ سمٖمػمه، اًمًٚمؿ ديـ قمـ قم٤موض وإٟمام همػمه،

 اًم٘مٞمؿ، اسمـ وشمٚمٛمٞمذه شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ اإلؾمالم وؿمٞمخ يٕمغم، أيب اًم٘م٤ميض اظمتٞم٤مر وهذا

 :ىم٤مل

 قمٚمٞمف: اعمٕم٤موو٦م ومج٤مزت اًمذُم٦م، ذم ُمًت٘مر قمقض هذا وم٢من اًمّمحٞمح: وهق»

 شاًمتٝمذي٥م» اٟمٔمر :شاًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م وهق :-ىم٤مل - وهمػمه اًم٘مرض ُمـ اًمديقن يم٤ًمئر

 ش.778 - 777/  5»

 (329/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت



 الٗاٌصٗب





 357 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م 

 ظذ اجلقائز وضع وحؽؿ اخلري بوفقوكصقى يسؿك مو حؽؿ

 افبضوئع ذاء

 وُم٘م٤مسمؾ ًمٚمٗم٘مراء، ٟمدومٕمٝم٤م ٟمّمٞم٥م اًمٞم٤م اًمقرىم٦م هذه إن: ي٘مقل اًمٜم٤مس سمٕمض :ُمداظمٚم٦م

 اًمٙمالم هذا ومٝمؾ ىمٌض، ؾمٜمد شمٕمتؼم اًمقرىم٦م هذه: يٕمٜمل ىمٌض، ؾمٜمد ي٠مظمذ اًمدومع هذا

 صحٞمح؟

 !اهلل ؾمٌح٤من اخلػمي، اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م اؾمٛمٝم٤م، سمٖمػم يًٛمقهن٤م :اًمِمٞمخ

 أُمتل ذم ًمٞمٙمقٟمـ: »ىم٤مل اًمٞمد، عمس ٟمٚمٛمًٝم٤م أؿمٞم٤مء قمـ أظمؼم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل 

م قهن٤م اخلٛمر ينمسمقن أىمقا ٛمُّ ًَ  يمثػم وم٠مصٌح اًمراىمع قمغم اخلرق اشمًع صمؿش اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم ُي

 اًمّم٤محللم طمتك هب٤م واسمتٚمقا  ُمِم٤مهد، أُمر وهذا اؾمٛمٝم٤م، سمٖمػم يًٛمقهن٤م اعمحرُم٤مت ُمـ

 يمٚمٛم٦م حمٚمٝم٤م طَمؾَّ  ٕنف رسم٤م: يمٚمٛم٦م اًمٞمقم شمًٛمع شمٙم٤مد ُم٤م اًمٕمٚمؿ، أهؾ طمتك اعمًٚمٛملم ُمـ

 اصمٜملم سم٤مح٤مئ٦م أتقا  اًمٗمالين اًمٌٜمؽ مخ٦ًم، سم٤مح٤مئ٦م سمٗم٤مئدة أتقا  اًمٗمالين اًمٌٜمؽ اًمٗم٤مئدة،

 .دوهنؿ قمٛمـ ٟم٘مقل ومامذا اًمٕمٚمؿ، أهؾ ه١مٓء رسم٤م، ي٠مظمذ ُمٜمٝمؿ ي٘مقل أطمد ُم٤م وٟمّمػ،

 ُمـ اًمٙمٗمر، ُمـ ضم٤مءشمٜم٤م سمٙمٚمامت اًمنمقمٞم٦م اًمٙمٚمامت شمًتٌدًمقا  ٓ اهلل، اشم٘مقا : ًمذًمؽ 

 اًم٘مرآن ذم ىمقًمف ذم سمحؼ   وضمؾ قمز اهلل وصٗمٝمؿ اًمذيـ اًمْمالل سمالد ُمـ اًمٙمٗمر سمالد

ـَ  ىَم٤مشمُِٚمقا : ﴿اًمٙمريؿ ِذي   ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ اًمَّ
ِ
مَ  َُم٤م حُيَِرُُمقنَ  َوٓ أظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوٓ سم٤ِمّللَّ ُ  طَمرَّ  اّللَّ

ـَ  َيِديٜمُقنَ  َوٓ َوَرؾُمقًُمفُ  ـَ  احْلَِؼ  دِي ـَ  ُِم ِذي  [.59:اًمتقسم٦م﴾ ]اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  اًمَّ

 وم٤مًمرسم٤م اًمنمقمٞم٦م، همػم سم٠مؾمامئٝم٤م إؿمٞم٤مء ٟمًٛمل وم٠مصٌحٜم٤م هب١مٓء، شم٠مثرٟم٤م ومٜمحـ 

 .إًمخ أجْم٤مً  واًمٗمـ اجلٛمٞمٚم٦م، سم٤مًمٗمٜمقن ٟمًٛمٞمف واًمرىمص وم٤مئدة، ٟمًٛمٞمف

 يدظمؾ وٟمّمٞمٌؽ طمٔمؽ ىمامر، هذا اخلػمي، سم٤مًمٞم٤مٟمّمٞم٥م اًمِ٘ماَمر ٟمًٛمل يمذًمؽ 

 دومٕمقا  ُم٤م ظمنوا، يمٚمٝمؿ اؿمؽميمقا  ؿمخص ُمٚمٞمقن ُمٚمٞمقن، واطمد رسمح ُمٚمٞمقن ظمن

 شمًٚمٞمٙمف أضمؾ ُمـ ًمٙمـ ٟمٗمًف، اًم٘مامر هق هذا هذه، إرسم٤مح جمٛمققم٦م أظمذ اًمذي ؾمقى

 .اًمٜم٤مس قمغم إُمر واٟمٓمغم اخلػمي، سم٤مًمٞم٤مٟمّمٞم٥م يًٛمقٟمف اًمٜم٤مس قمغم



 358   اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يريد سمْم٤مقم٦م قمٜمده يم٤من: يٕمٜمل اإلظمقان، سمٕمض ذيمره ُمثٚمام ٟمٗمًف اًم١ًمال: ؾم١مال

 هذا هؾ.... ضم٤مئزة، يمذا ُمٌٚمغ قمٚمٞمٝم٤م احلٚمٞم٥م قمٚم٦ٌم أظمذ اًمذي اًمٌْم٤مقم٦م، هذه ُيَرِوج

 جيقز؟

 .اًمٌمء ٟمٗمس وهمػمه٤م سم٤مًمٌٌز ي٤ًمووه٤م شمٗمّمٞمؾ، ًمف هذا :اًمِمٞمخ

 اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ًمٙمـ يٗمٕمٚمقن، ُم٤مذا هؿ أدري ُم٤م أن٤م هل٤م احل٘مٞم٘م٦م هذه 

 ومٚماّم  سم٘مرش، ي٤ٌمع يم٤من ُمثالً  اًمٌٌز هذا ومروٜم٤م ًمق: اًمقضمٝملم ُمـ وضمفٍ  قمغم أتّمقره٤م

روا  هق اًمذي ىمرش صُمٛمـ ىمرش رسمع أو٤مومقا  ي٘مقًمقن، يمام اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م ضمٕمؾ اجلامقم٦م ىمرَّ

 اجل٤مئزة، يِمؽموا اإلو٤موم٦م هبذه ؿم٤من ُمـ ىمٌؾ، ُمـ يٌٞمٕمقه يم٤مٟمقا  اًمذي اًمثٛمـ أصؾ إمم

 يمٞمًٝمؿ، ُمـ ظمرضم٧م ُم٤م اجل٤مئزة صَمَٛمـ: سمٛمٕمٜمك صمالصم٦م، أو اصمٜمتلم أو ىم٤مرورة ذم وحيٓمقه٤م

 آٓف قمنمة[  ُمـ مجٕمقا ] ٕنف رسًم٤م: يٙمقن ومٝمذا اًمزسم٤مئـ، يمٞمس ُمـ ظمرضم٧م وإٟمام

 ٟمٔم٤مم، ًمف شم٤مضمر سم٤مًمٕمٙمس، اًم٘مْمٞم٦م ومروٜم٤م ًمق أُم٤م اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م، سم٤مؾمؿ اجل٤مئزة ىمٞمٛم٦م ؿمخص

 سمْم٤مقمتف شمروي٩م ؾمٌٞمؾ ذم ىمّرر مخ٦ًم، سم٤مح٤مئ٦م ومٞمٝم٤م يت٤مضمر هق اًمتل احل٤مضم٦م ُمـ يرسمح

 يمؾ ُمـ ووومر أرسمٕم٦م، سم٤مح٤مئ٦م اخلٛم٦ًم ُمـ سم٤مح٤مئ٦م سمدل اًمرسمح ُمـ ُيٜمَِزل أنف هذه ودم٤مرشمف

 ي٤م وضمٕمؾ طم٤مضم٦م ومٞمٝم٤م اؿمؽمى قمٜمده، دمٛمٕم٧م اًمتل اًم٘مروش جمٛمقع ىمرؿًم٤م، ُمثالً  ىمٓمٕم٦م

 زي٤مدة أظمذوا ُم٤م اًمٓمري٘م٦م هبذه ٕنف ضمٕم٤مًم٦م، اًمنمع ًمٖم٦م ذم شمًٛمك هذه طمقهل٤م، ٟمّمٞم٥م

 .يمٞمًٝمؿ ُمـ وإٟمام ُمٕمٝمؿ، اعمتٕم٤مُمٚملم ُمـ

 (:.. 31:  73/ 55/ واًمٜمقر اهلدى) 



 اجلىارك





 317 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اجلامرك 

 ظذ مجورك أخذ ظدم مؼوبؾ اجلامرك دسمول مويل مبؾغ إظطوء

 افبضوظي

 ذم: يٕمٜمل اعمٛمٚمٙم٦م، ُمٓم٤مرات ُمـ ُمٓم٤مر دظمقل قمٜمد ُمٕمروف هق يمام :ُمداظمٚم٦م

 اجلامرك ُمٜمل ي٠مظمذ ٓ طمتك سمًٞمًٓم٤م ُمٌٚمًٖم٤م اجلامرك رضمؾ أقمٓمل ومٚمق مج٤مرك شم٠مظمذ سمٕمْمٝم٤م

  احلٙمؿ؟ هق ومام سمْم٤مقمتل، قمغم

ئ٥م هك إٟمام اعمٙمقس هذا اإلؾمالُمٞم٦م، اًمنميٕم٦م ذم أن ؿمؽ ٓ :اًمِمٞمخ  ضم٤مئرة ضا

 .اًمزُم٤من هذا ذم اجل٤مئرة اًم٘مقاٟملم وٛمـ ُمـ وهل ـمٌٕم٤ًم،

ـ إذا   ُمـ ؿمٞمئ٤مً  اًمدقم٤مة أو اًمدقمقة يٚمحؼ ٓ سمٓمري٘م٦م ُمٜمٝم٤م اًمَتَخٚمُّص ُمـ اعمًٚمؿ مَتَٙمَّ

 .ذًمؽ ذم سم٠مس ومال ًمديٜمٝمؿ، واًمتٝمٛم٦م واعم١ماظمذة اًمٚمقم

 اًمتل اعمٗمًدة ُمـ يتخٚمص أن ؾمٌٞمؾ ذم رؿمقة، اجلامرك ذم اعمقفمػ َيْرر أن أُم٤م

ه ٓ ومٝمذا اًمرؿمقة، ُمـ ىمٞمٛم٦م أيمؼم هل ً: ٟمرا  اعمقفمٗملم هل١مٓء شمٕمٚمٞمامً  ذًمؽ ذم ٕن ضم٤مئزا

م ُم٤م ارشمٙم٤مب قمغم  .اهلل طمرَّ

ـ إذا: واوح هذا  ُيّم٤مب أن وسمدون رؿمقة، سمدون اجلامرك ُمـ اخلالص ُمـ مَتَٙمَّ

 .ضم٤مئز ومٝمذا وقمروف، ديٜمف ذم سمٓمٕمـ اعمًٚمؿ

 ش.اعمرشمٌم اًمرار اهلل ًمٕمـ» شمٕمٚمٛمقن ومٙمام سمرؿمقة ي٠ميت أن أُم٤م 

  (. :..5:  33/   85/   واًمٜمقر اهلدى)

 مـ افتوجر يتفرب فؽل اجلامرك دسمول هديي إظطوء حؽؿ

 دؾعفو

 قمغم مج٤مرك ي٠مظمذوا ٓ طمتك هداي٤م اجلٛمرك ُم١ًمول يٕمٓمل اًمت٤مضمر] :ُمداظمٚم٦م

 .[ذًمؽ؟ طمٙمؿ ومام اًمٌْم٤مئع



 315   اجلامرك   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يٕمٜمل؟ رؿمقة، ًمف قم٤مُمؾ اًمرضم٤مل :اًمِمٞمخ

 .اعمٕمٜمك ٟمٗمس ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمرؿمقة ُمقوقع ُمـ ظمرضمٜم٤م ُم٤م: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .أظمرى سمحٞمٚم٦م ًمٙمٜمف اعمٕمٜمك، ٟمٗمس :ُمداظمٚم٦م

 قم٤مصؿ أبق ي٤م سمٞمجقز ُم٤م اًمٓم٤مطمقن، قمغم اًمدروب يمؾ سم٤مًمين٤مت إقمامل إٟمام :اًمِمٞمخ

 .ختتٚمػ اًم٘مْمٞم٦م يم٤مٟم٧م وإن إطمٙم٤مم، وخم٤مًمٗم٦م اًمرؿمقة قمغم ؿمٕمٌٜم٤م وٟمٕمقد أنٗمًٜم٤م ُٟمَٕمِقد

 ومرض ًمٙمـ اًمِمٕم٥م، عمّمٚمح٦م هذا اًمٌٜم٤مء وٟمٔم٤مم ًمألُمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٚمٜم٤م ٟمحـ 

ئ٥م اعمُُٙمقس صمٜم٤م اًمتل هذه اًم٘مقاٟملم ضمدًا، يمٌػم ومرق ومٞمف: يٕمٜمل واًميا  سمٕمْمٝم٤م قمـ حتدَّ

 يم٠منف اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل سمت١ميده٤م، سمؾ اًمنميٕم٦م سمتخ٤مًمٗمٝم٤م ُم٤م هذه إبٜمٞم٦م، يم٘مقاٟملم

ش أذرع ؾمٌٕم٦م وم٤مضمٕمٚمقه اًمٓمريؼ ذم اظمتٚمٗمتؿ إذا: »ىم٤مل طملم اًمٜمٔم٤مم هذا عمثؾ أصالً  ووع

 اعمٙمقس ومرض ًمٙمـ اًمِم٤مهد، زُم٤مٟمف، ذم ىم٤مًمف اًمرؾمقل اًمتٜمٔمٞمؿ، ُمـ ٟمقع ومٝمذا

ئ٥م  .ؿمؽ سمال إؾمالُمل همػم اًمٜمٔم٤مم ذاومٝم اًمٙمٗم٤مر، قمغم إٓ شُمْٗمَرض ٓ اًمتل واًميا

 يمٝمذا، اًمٔمٚمؿ أنقاع ُمـ ٟمقع ُمـ يتخٚمص أن اعمًٚمؿ اؾمتٓم٤مع إذا: سم٘مقل قمؿ أن٤م 

 طمٞمٜمذاك ومٞمف ُم٤م إظمرى، اجلقاٟم٥م ُمـ سمج٤مٟم٥م ضر ورائٝم٤م ُمـ سمٞمؽمشم٥م ُم٤م سمٓمري٘م٦م

 .آظمتالف مت٤مم اًمّمقر شمٚمؽ قمـ اًمّمقرة هذه ذم اعم٠ًمخ٦م وختتٚمػ ُم٤مٟمع،

 يريد ودوران، ًَمػ سمدون يرر أن يريد اًمٜم٤مس ُمـ زيد: سمٍماطم٦م ٟم٘مقل: يٕمٜمل 

ؤه٤م سمٞمٕمٝم٤م جيقز سمْم٤مقم٦م ُيَٛمّرر ًمٙمل :اجلٛمرك إيف ُمقفمًٗم٤م يرر أن  وٟم٘مٚمٝم٤م وذا

 .ذًمؽ وسملم سمٞمٜمف حيقل اعمٙمقس ىم٤مٟمقن ًمٙمـ ذقم٤ًم، وإظمراضمٝم٤م وإدظم٤مهل٤م

 هذا ديـ يٛمس أن ُيٛمٙمـ ٓ اًمٓمري٘م٦م، هبذه اإلدظم٤مل هذا يم٤من إذا: سم٘مقل وم٠من٤م 

 ُم٤م وم٢مذا اًمت٘مقى، أهؾ اًمّمالح، أهؾ اًمٕمٚمؿ، أهؾ يٛمثؾ ُمثالً  يٙمقن يم٠من اإلٟم٤ًمن،
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 أنتقا  اًمديـ، أهؾ قمغم وإٟمام اًمرار قمغم ًمٞمس اًمِمتٞمٛم٦م، أجش سمتٜمّم٥م أُمره اٟمٙمِمػ

 .هذه احل٤مًم٦م هذه ذم آظمره إمم يمذا أنتق يمذا أنتقا  هٞمؽ،

 جيقز ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

  (11:  153: 75/   735/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادحرمي ادؽقس مـ اجلامرك هؾ

 صم٤مٟمٞم٤مً  احلدي٨م، صح٦م أوًٓ ش ُمٙمس ص٤مطم٥م اجلٜم٦م يدظمؾ ٓ: »طمدي٨م :ُمداظمٚم٦م

 وأصؾ ُمٙمقس سم٠مهن٤م أن شم١مظمذ اًمتل اجلامرك إمم واإلؿم٤مرة هذا يمؾ اعمٙمس، ُمقوقع

 ..أن اح٠مظمقذ اعمٙمقس قمغم يٜمٓمٌؼ يم٤من وإن اعمٙمس،

 قمـ يٖمٜمٞمٜم٤م ُم٤م اعمٙمس ذم ذم هٜم٤مك ًمٙمـ وٕمٞمػ، وم٢مؾمٜم٤مده احلدي٨م أُم٤م :اًمِمٞمخ

 ،ط اًمٜمٌل ومرمجٝم٤م زٟم٧م اًمتل اًمٖم٤مُمدي٦م طمدي٨م ُمٕمل شمذيمرون اًمْمٕمٞمػ، احلدي٨م

 شمقسم٦م شم٤مسم٧م ًم٘مد: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م اًم٘مقل أؾم٤مؤوا اًمٜم٤مس سمٕمض وًمٕمؾ

 ص٤مطم٥م شم٤مهب٤م ًمق: »إظمرى اًمرواي٦م وذم رواي٦م، ذم يمامش ًمقؾمٕمتٝمؿ اعمديٜم٦م أهؾ شم٤مهب٤م ًمق

 ش.ًمف ًمٖمٗمر ُمٙمس

 هل واعمُُٙمقس اًميي٦ٌم، هل اعمٙمس ـمٌٕم٤مً  اح٤ميمس، ذم احلدي٨م هذا ومٗمل 

ئ٥م، ع وٓ اًميا ٌَّ٘م٤مً  إؾمالُم٤مً  يٙمقن طمٞمٜمام اإلؾمالم ذم ُينْمَ  ًمٞمس ُُمـْحَٙماًم، وٟمٔم٤مُم٤مً  ُُمَٓم

 ُيْٖمٜمِٞمٝمؿ ُم٤م ذيٕمتٝمؿ ذم اعمًٚمٛمقن ؾمٞمجد طمٞمٜمذاك سم٤مًمٕمٛمؾ، ُم٘مروٟم٤مً  ًمٞمس اؾمامً  ٟمٔم٤مُم٤مً 

ئٌٝمؿ قمـ ٤مم قم٤مُّم٦م ذم صدق اًمِمديد إؾمػ ُمع وًمٙمـ وُمٙمقؾمٝمؿ، ضا  اعمًٚمٛملم طُمٙمَّ

 احلٙمؿ قمـ أقمروقا  إهنؿ اعمحٙمقُملم، ُمٕمٝمؿ َأقُمؿ سمؾ سم٤مًمذيمر وم٘مط احلٙم٤مم أظمص وٓ

 سم٤مًمٜمُُٔمؿ اًمٞمقم ُيْٕمرف قمام يٖمٜمٞمٝمؿ ُم٤م وضمؾ قمز اهلل ذع ذم يم٤من ذاك وًمقٓ اهلل، ذع سمام

 قمـ ًمٚمتحدث اعمٜم٤مؾم٦ٌم وضم٤مءت مجع ذم يمٜم٤م ىمٚمٞمٚم٦م أج٤مم سمْمٕم٦م ُمٜمذ اًمٖمرسمٞم٦م، واًم٘مقاٟملم

 ،ط اًمٜمٌل طمدي٨م سمٜمص والًم٦م يمٚمٝم٤م مجٞمٕم٤مً  اهلل ؿم٤مء إن شمٕمٚمٛمقن يمام وهل اًمٌدقم٦م،

ٟم٤م  يٕمرومٝم٤م أن جي٥م أصقًٓ  ظم٤مص٦م ًمٚمٌدقم٦م هٜم٤مك أن إمم اًمٜمٔمر ًمٗم٧م إمم ومٞمٝم٤م اًمٌح٨م وَمَجرَّ

 هذيـ سملم اجلٛمع قمدم وأن اًمٗم٘مف، أصقل يٕمرف أن جي٥م يمام قمٚمؿ، ـم٤مًم٥م يمؾ
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 أىمؾ مل إن اخلٓم٠م ذم ي٘مع إول اًمٗم٘مٞمف جيٕمؾ اًمٌدقم٦م، وأصقل اًمٗم٘مف أصقل إصٚملم

 اًمٗم٘مف، سم٠مصقل قم٤مح٤مً  يٙمـ ومل اًمٌدقم٦م، سم٠مصقل قم٤مح٤مً  يم٤من ُمـ اًمٕمٙمس ويمذًمؽ اخلٓمر،

 .اخلٓمر ذم أىمؾ مل إن اخلٓم٠م ذم ي٘مع يم٤مٕول يٙمقن يمذًمؽ

 اًمٌح٨م، ذًمؽ سم٢مقم٤مدة اجلٚم٦ًم هذه أؿمٖمؾ أن ُأريد وٓ ـمقياًل، يم٤من ذاك واًمٌح٨م 

 سم٤معمّم٤مًمح اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد يٕمرف ُم٤م قمـ حتدصم٧م أنٜمل إمم أتقصؾ أن أريد وًمٙمٜمل

 .اعمرؾمٚم٦م

 ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م ٕن قم٤مُمتٝمؿ: أقمٜمل ومال اًمٗم٘مٝم٤مء أىمقل طمٞمٜمام: ُمتحٗمٔم٤مً  وأىمقل 

 صمؿ اح٤مًمٙمٞم٦م، هؿ اعمرؾمٚم٦م سم٤معمّم٤مًمح سم٤مٕظمذ ي٘مقًمقن اًمذيـ اًمٗم٘مٝم٤مء أؿمٝمر ُمـ اظمتالف،

 .احلٜم٤مسمٚم٦م يتٚمقهؿ

 ٕهن٤م ضمدًا: ه٤مُم٦م اًمنميٕم٦م ذم ىم٤مقمدة هل اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح هذه أن: واًمِم٤مهد 

 مل ُمـ -اًمِم٤مهد وهٜم٤م- ًمٙمـ طمديث٦م، حلقادث ضمديدة أطمٙم٤مم اؾمتخراج قمغم شُم٤ًمقمد

 أجْم٤مً  وىمع رسمام اًمٌدقم٦م، وأصقل اًمٗم٘مف أصقل: آٟمٗم٤مً  اعمذيمقريـ إصٚملم ىم٤مقمدة يْمٌط

 .اخلٓمر أو اخلٓم٠م ذم

 ويٛمٙمـ اًمزُمـ، ُمع شَمـِجدّ  اًمتل وإؾم٤ٌمب احلقادث شمِمٛمؾ هل اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م 

 هذه ومٝمؾ ًمٚمٛمًٚمٛملم، ُمّم٤مًمح حت٘مٞمؼ إمم احل٤ميمؿ وسمخ٤مص٦م اعمًٚمؿ هب٤م يتقصؾ أن

 ىم٤مقمدة ذم يمٚمٝم٤م: أي سمٕم٤مُم٦م شمدظمؾ هل اعمًٚمٛملم ُمّم٤مًمح هب٤م يتح٘مؼ اًمتل اًمقؾم٤مئؾ

 اعمرؾمٚم٦م؟ اعمّم٤مًمح

 .اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ ٓسمد ٓ،: اجلقاب

 أن ُيٛمٙمـ اًمتل احل٤مدصم٦م إؾم٤ٌمب وهل اعمرؾمٚم٦م، اعمّم٤مًمح أن إمم اًمٙمالم سمٜم٤م وصؾ

 اعمّم٤مًمح وهل اًم٘م٤مقمدة هذه أن ًمألُم٦م، وُمّمٚمح٦م وم٤مئدة ُمٜمٝم٤م سمٌمء أو هب٤م يقصؾ

 :يم٤مًمت٤مزم وهق اًمتٗمّمٞمؾ، ُمـ ٓسمد سمؾ إـمالىمٝم٤م، قمغم هب٤م إظمذ جيقز ٓ اعمرؾمٚم٦م،

 ُمقضمقداً  سمف ًمألظمذ اعم٘متيض يم٤من هؾ احل٤مدث، اًم٥ًٌم هذا ذم اًمٜمٔمر جي٥م: أوًٓ 

ٌِؼ ًمق أنف وئمٝمر ُمقضمقداً  يم٤من وم٢من ٓ؟ أم ط قمٝمده ذم  وُمع وم٤مئدة، ُمٜمف طمّمؾ ـُم
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 جيقز ٓ طمٞمٜمذاك اًم٥ًٌم، هبذا ي٠مظمذ مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل ذًمؽ

 ًمق ٕنف واوح: أُمر وهذا ًمألُم٦م، ُمّمٚمح٦م ومٞمف أن سمدقمقى سمف ي٠مظمذوا أن ًمٚمٛمًٚمٛملم

 قمٚمٞمف ىم٤مل يمام يم٤مُماًل، اًمنمع قمٚمٞمف ٟمزل ُمـ هب٤م ضم٤مء ىمد يم٤من ذقمٞم٦م اعمّمٚمح٦م هذه يم٤مٟم٧م

 .احلدي٨مش سمف وأُمرشمٙمؿ إٓ اهلل إمم ُيَ٘مِرسمٙمؿ ؿمٞمئ٤مً  شمريم٧م ُم٤م: »واًمًالم اًمّمالة

 زُمٜمٜم٤م ذم طمدث مم٤م ٟمذيمره آظمر وُمث٤مل اًمٗم٘مف، يمت٥م ذم اعمٕمرووم٦م إُمثٚم٦م ُمـ: وُمث٤مًمف

ٌّف اًمٗم٘مف، يمت٥م ذم ُمٕمروف هق ُم٤م أُم٤م: هذا  اًمذي ًمٚم٥ًٌم ُينمع: ٓ أنف قمغم قمٚمٞمف وُُمٜمَ

 اخلٛمس، اًمّمٚمقات ًمٖمػم إذان وهق أٓ سمف، أظمذ ُم٤م ط اًمٜمٌل أن وهق آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف

 شمٚمؽ ُٟمَحِٙمؿ أن أردٟم٤م أنٜم٤م وًمق هل٤م، ي١مذن ٓ أنف مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن ُمثالً  اًمٕمٞمديـ صالة

 ومٞمف اًمٕمٞمد يقم إذان وم٤مئدة، ومٞمف إن: ًم٘م٤مًم٧م وىمنماً  ًم٤ٌمً  اإلؾمالم ضمٕمٚم٧م اًمتل اًمٕم٘مقل

 اًمٜم٤مس أوئلؽ وسمخ٤مص٦م اًمقىم٧م، هذا قمـ هم٤مومٚملم قم٤مدة يٙمقٟمقن اًمٜم٤مس ٕن وم٤مئدة،

 ُمٕمٝمؿ حيٛمٚمقن اًم٤ٌميمر، اًمّم٤ٌمح ذم اًم٘مٌقر زي٤مرة إمم ُُّيرقمقن أو َُّيرقمقن اًمذيـ

ء إهمّم٤من  ومٚمق اًمٕمٞمد، صالة ومريْم٦م أداء قمـ ُمٜمٝمؿ اًمٙمثػم ومٞمٜمتٝمل سمزقمٛمٝمؿ، اخليا

ٌِٝمقا  أذان هٜم٤مك يم٤من أنف  هذا دم٤مه مجٞمٕمٝمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمقىمػ يم٤من ومامذا شمٜمٌٞمف، أطمًـ ًَمٜمُ

 إذان؟

 سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م، أنف وهق ُمثٚمف قمغم جيٛمٕمقا  ُم٤م ىَمّؾ  ُم٤م قمغم هلل واحلٛمد أمجٕمقا   ًم٘مد

 .اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م

 طمتك اًمت٤مًمٞم٦م اًمٕمٝمقد وذم إول اًمٕمٝمد ذًمؽ ذم ُمنموقم٤مً  يٙمـ مل إذان وًمٞمس

 اًمٕمٝمد ذم أجْم٤مً  يٙمـ مل وًمٙمـ إذان، سمدقمٞم٦م قمغم اًمٗم٘مٝم٤مء سم٤مشمٗم٤مق هلل واحلٛمد اًمٞمقم

 مل هذا أجْم٤مً  ضم٤مُمٕم٦م، اًمّمالة: اًمّمالة يمٚمٛم٦م وهق إذان ُم٘م٤مم ي٘مقم ُم٤م إنقر إول

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يٙمـ

 همٗمٚمتٝمؿ ذم إُم٤م اًمٜم٤مس يٙمقن طمٞم٨م ُمٜمٝم٤م، أهؿ هق سمؾ اًمٕمٞمديـ صالة وُمثؾ

ع اًمتل اًمّمٚمقات ًمٌٕمض إذان يمذًمؽ.. ودٟمٞم٤مهؿ أقمامهلؿ ذم واٟمٖمامؾمٝمؿ  عمٜم٤مؾم٦ٌم شُمنْمَ

ئٝمؿ سمٞمٕمٝمؿ ذم يٙمقٟمقا  أن إُم٤م يٕمٛمٝمقن، همٗمٚمتٝمؿ ذم ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس يٙمقن  ودم٤مرهتؿ، وذا

 يمًٗم٧م إذا واخلًقف، اًمٙمًقف صالة سمذًمؽ أقمٜمل ٟمقُمٝمؿ، ذم هم٤مرىملم يٙمقٟمقن أو
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 اًم٘مٛمر ظمًػ أو اًم٘مٛمر ظمًٗم٧م إذا اًمٙمًقف، هلذا يٜمتٌف ُمـ وَمَ٘مؾَّ  اًمٜمٝم٤مر ذم اًمِمٛمس

 سم٤مًمرأي اًمِديـ يم٤من ومٚمق ٟم٤مئٛمقن، اًمٜم٤مس وم٠ميمثر اًمٚمٞمؾ، ذم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ٟمص هق يمام

 ُمـ اًمٜم٤مس إلي٘م٤مظ اعمرؾمٚم٦م: اعمّمٚمح٦م شم٘متْمٞمف ُم٤م شمنميع وىم٧م هٜم٤م ًمٙم٤من وسم٤مًمٕم٘مؾ،

ٝمقا  اًمٜمٝم٤مر ذم همٗمٚمتٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مس وشمٜمٌٞمف اخلًقف، ًمّمالة ٟمقُمٝمؿ  اعمًجد إمم ًمَِٞمَتقضمَّ

 ُمـ هلل واحلٛمد أطمد ٓ اًمٞمقم طمتك ذًمؽ ُمع اخلًقف، أو اًمٙمًقف صالة ويّمٚمقن

 اًم٥ًٌم؟ هق ُم٤م اًمّمٚمقات، هلذه إذان ذقمٞم٦م يرى اعمًٚمٛملم قمٚمامء

 وهل أٓ اًمقؾمٞمٚم٦م هذه ُمثؾ ًمتنميع اعم٘متيض يم٤من: آٟمٗم٤مً  ذيمرشُمف ُم٤م هق اًم٥ًٌم

ـّ  ومام ذًمؽ وُمع واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف قمٝمده ذم ىم٤مئامً  إذان وؾمٞمٚم٦م  ذم ذًمؽ ؾَم

 .اعمًٚمٛملم

 أنف اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م ُمـ إول اًم٘مًؿ هذا اًمديـ، ذم اسمتداع هق طمٞمٜمئذٍ  ومتًٜمٞمٜم٤م 

 ذم ىم٤مئامً  يم٤من ُيـَحّ٘م٘مٝم٤م سمام ًمألظمذ اعم٘متيض أن دام ُم٤م اعمّمٚمح٦م، هبذه إظمذ  ُينمع ٓ

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف قمٝمده

 هب٤م إظمذ أن اًمذهـ إمم يت٤ٌمدر ىمد ومٝمٜم٤م ،ط قمٝمده ذم ىم٤مئامً  اعم٘متيض يٙمـ مل إذا أُم٤م

 هذا: اًمت٤مزم اًمتٗمّمٞمؾ قمغم سمؾ اإلـمالق، هذا قمغم أجْم٤مً  إُمر وًمٞمس ُمنموقم٦م، ُمّمٚمح٦م

 ًمألُم٦م، ُمّمٚمح٦م وطم٘م٘م٧م ُم٤م زُمـ ذم هب٤م أظمذ إذا اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م هذه يم٤مٟم٧م أو اًم٥ًٌم

 سمٕمض ذم وًمق اهلل سمنميٕم٦م اًم٘مٞم٤مم ذم اعمًٚمٛملم شم٘مّمػم هق هب٤م ًمألظمذ اعمقضم٥م يم٤من

ٟمٌٝم٤م،  ومٚمؿ والًم٦م، سمدقم٦م إومم يم٤مًمقؾمٞمٚم٦م أجْم٤مً  اًمقؾمٞمٚم٦م هبذه إظمذ يٙمقن ومحٞمٜمئذٍ  ضمقا

 هق اًمقؾمٞمٚم٦م هبذه إظمذ قمغم اًمداومع يٙمقن أَّٓ  وهق اًمث٤مًم٨م، وهق اًمث٤مين اًم٘مًؿ إٓ يٌؼ

ع ومحٞمٜمذاك اعمًٚمٛملم، شم٘مّمػم  ُمّمٚمح٦م شُمـَحِ٘مؼ أهن٤م دام ُم٤م اًمقؾمٞمٚم٦م، هذه ذم إظمذ ُينْمَ

 .ذقمٞم٦م

رت  ٤مٟمِٞمفُ  َوَُم٤م﴿ ُأنًٞمتف ؿمٞمئ٤مً  شمذيمَّ ًَ ٞمَْٓم٤منُ  إَِّٓ  َأن  شمْم٤مقمٞمػ ذم ىمٚم٧م﴾ َأْذيُمَرهُ  َأنْ  اًمِمَّ

 وهق اًمٕمٚمامء قم٤مجلف ىمديؿ ُمثؾ اصمٜملم، ُمثٚملم إومم ًمٚمح٤مًم٦م ؾم٠مضب إٟمٜمل: يمالُمل

 ذم قمٛمكم وهق احل٤مزم اعمثؾ أذيمر أن وم٠ُمنًٞم٧م طم٤مزم، وُمثؾ اًمٕمٞمديـ، ًمّمالة إذان

ت اعم٤ًمضمد أيمثر أن شمٕمٚمٛمقن طمٞم٨م اًمٞمقم، زُم٤مٟمٜم٤م  شمًقي٦م سمدقمقى ظمٓمقط ومٞمٝم٤م ُُمدَّ
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 ُمـ هذه ومٝمؾ ُمّمٚمح٦م، شُمـَحِ٘مؼ اًمتل ًمٚمقؾمٞمٚم٦م واىمٕمل أجْم٤مً  ُمث٤مل اخلط هذا اًمّمٗمقف،

 اًمث٤مًم٨م؟ أم اًمث٤مين أم إول اًم٘مًؿ

 وصالة اًمٕمٞمديـ ًمّمالة يم٤مٕذان هق اًمٕم٤مُم٦م، اعم٤ًمضمد ذم اخلط ووع: أىمقل أن٤م

 وٓ ُُمَٞمّن  أُمر اخلط ُمد أنف واًم٥ًٌم ُينمع، ٓ واخلًقف، واًمٙمًقف آؾمتً٘م٤مء

 ضمٝمقد ُمـ أظمذ مم٤م واًمٓمّٞم٤مرة اًمًٞم٤مرة يم٤مؾمتٕمامل ًمٞمس ٕنف اًمزُمـ، هبذا يتخّمص

: اًم٥ًٌم هلذا اعمًجد ذم اخلط ُمد جيقز ومال إًمٞمٝم٤م، وصٚمقا  طمتك ـمقيٚم٦م ؾمٜملم اًمٕمٚمامء

 اخلٓمقط قمغم آقمتامد أن: صم٤مٟمٞم٤مً  شمًٜمٞمٜمف، ًمف ُمٞمناً  ويم٤من ذقمف ُم٤م اًمرؾمقل أن: أوًٓ 

 ذم ُمٜمًقضم٤مً  ظمٓم٤مً  أو ظمٞمط ُمـ ظمٓم٤مً  يم٤مٟم٧م ؾمقاء اعم٤ًمضمد، ذم اعمٛمدودة واخلٞمقط

 وهق اًمٌدهٞم٦م سم٤مًمقؾمٞمٚم٦م ٕظمذ ُمنموقم٤مً  هذا يم٤من ًمق ظمط، طم٤مل يمؾ قمغم ومٝمق اًم٤ًٌمط،

 هلذه إذان ذم آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف ح٤م ُينمع ٓ ومٝمذا اعم٤ًمضمد، أيمثر ذم يٗمٕمٚمقن يمام اخلٞمقط ُمد

 قمغم وشمٕمقيدهؿ اًمٜم٤مس متريـ أن وهق ضمدًا، وُمٝمؿ آظمر رء هٜم٤مك وًمٙمـ  اًمّمٚمقات،

 ظمط ومٞمف ًمٞمس ُمٙم٤من ذم صٚمقا  إذا أهنؿ ذًمؽ ُمٕمٜمك اخلط قمغم اًمّمٗمقف يًقوا أن

 .شمًتقي وًمـ صٗمقومٝمؿ اوٓمرسم٧م

 سمتًقي٦م إُمر ذم ضمداً  ويمثػماً  يمثػماً  ُّيتؿ يم٤من ط اًمٜمٌل أن ي٘مٞمٜم٤مً  ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ 

 قمٔمٞمؿ أُمر وهذا إُم٦م، ىمٚمقب صالح إُمر هذا ُمثؾ شمٜمٗمٞمذ قمغم ويٌٜمل اًمّمٗمقف،

: اًمّمٗمقف سمتًقي٦م ي٠مُمرهؿ طمٞمٜمام ي٘مقًمف مم٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٤من طمٞم٨م ضمدًا،

 اح٠مُمقريـ أوئلؽ أن ؿمؽ وٓش وضمقهٙمؿ سملم اهلل ًمٞمخ٤مًمٗمـ أو صٗمقومٙمؿ، ًمُتًقون»

 اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٜمف اًمّم٤مدر إُمر ُمع يتج٤موسمقن يم٤مٟمقا  اًمٙمريؿ، اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ

ّقون واًمًالم ًَ  قمغم اخلط، قمغم.. صٗمقومٝمؿ يًقون يم٤مٟمقا  ومٙمٞمػ صٗمقومٝمؿ، وُي

ّقون يم٤مٟمقا  ٓ، اخلٞمط؟ ًَ  طم٘مٞم٘م٦م وجيٕمٚمقٟمف حي٘م٘مقٟمف هؿ َومْهل، ظمط قمغم صٗمقومٝمؿ ُي

 ي٤م شمًٛمٕمقن اًمتٕمٌػم، هبذا ؾمٛمٕمتؿ إن اخلٞمط، قمغم يم٤من ًمق ويمام صٗمٝمؿ ومٞمًتقي واىمٕم٦م،

 ُمٕمٜم٤م؟ يمٜم٧م ُم٤م أم اًمتٕمٌػم هبذا أؾمت٤مذ

 .ُمٕمٙمؿ أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 .اًمتٕمٌػم هبذا شمًٛمع :اًمِمٞمخ
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 .ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل أُمر سمتٜمٗمٞمذ ُّيتٛمقن يم٤مٟمقا  ٕهنؿ ح٤مذا؟ ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 سمٕمض اًمٞمقم يٗمٕمؾ يمام ومٕماًل، حت٘مٞم٘مف اًمّمٕم٥م إُمر هذا هلؿ ين ُم٤م ط اهلل ورؾمقل

 اعم١ًمول ُمـ أدري ُم٤م إوىم٤مف، وزارة ذم اعم١ًموًملم سمٕمض أو اعم٤ًمضمد أئٛم٦م إئٛم٦م

 سمام إُم٦م، سم٢ممج٤مع والًم٦م سمدقم٦م شمٙمقن أن جي٥م سمدقم٦م هذه ٕن اًمٌدقم٦م، هذه قمـ طم٘مٞم٘م٦مً 

 اًمٌدقم٦م ذم ىم٤مًمقا  ىمد ه١مٓء ٕن مخ٦ًم، أىم٤ًمم إمم اًمٌدقم٦م ُي٘مًٛمقن اًمذيـ أوئلؽ ومٞمٝمؿ

 أنٜم٤م سمدًمٞمؾ اًمًٜم٦م، خي٤مًمػ اخلط هذا َُمدّ  أن ؿمؽ وٓ اًمًٜم٦م، خت٤مًمػ اًمتل إهن٤م اًمْمالًم٦م،

 ممإ ومٞمٝم٤م خيرج يم٤من اًمتل اًمًٜم٦م طم٥ًم اًمٕمٞمديـ صالة ًمٜمّمكم اًمٕمراء إمم ظمرضمٜم٤م إذا

 مت٤مُم٤ًم، اًمٗم١ماد ًمف يدُمل رء يٕمٜمل اًمّمٗمقف دمد آؾمتً٘م٤مء صالة ٟمّمكم أو اًمّمحراء

ـ ٓ ًِ  ُمديداً  ـمقيالً  اًمّمػ يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م إـمالىم٤ًم، صٗمقومٝمؿ شمًقي٦م اًمٜم٤مس ُيـْح

 ح٤مذا؟ حيًٜمقن ٓ ًمٚمّمالة، ومٞمٝم٤م اضمتٛمٕمقا  اًمتل اًم٤ًمطم٦م قمرض قمغم

 يٙمقن اًمذي إرسمٕم٦م، اجلدران ذو اعمًجد ذم اًمّمػ شمًقي٦م قمغم يتدرسمقا  مل ٕهنؿ

 اًمٜم٤مس متريـ ومتٙمقن وًمذًمؽ أىمؾ، أو أيمثر أو ُمؽًما  قمنميـ أو أُمت٤مر قمنمة ُمثالً  ـمقًمف

 دون اًمتًقي٦م، هذه قمغم يٕمت٤مدوا أن قمغم هلؿ َصد   اخلٞمط قمغم اًمّمػ شمًقي٦م قمغم

 احلدي٨م ذم ي٠مُمرهؿ يم٤من يقم ط اًمرؾمقل أصح٤مب يٕمت٤مده٤م يم٤من اًمتل اًمتًقي٦م

 شمًقي٦م وم٢من صٗمقومٙمؿ: ؾَمّقوا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمثؾ وُمـ اًم٤ًمسمؼ،

 ش.اًمّمالة طُمًـ ُمـ: »اًمرواي٤مت سمٕمض ذم يمام أوش اًمّمالة مت٤مم ُمـ اًمّمٗمقف

 وًمٙمـ اعمًجد، ذم اعمّمٓمٗملم هل١مٓء ُمّمٚمح٦م ُيـَحِ٘مؼ صحٞمح اًمٞمقم اخلط ُمد: إذاً 

ع ٓ وًمذًمؽ هب٤م، شمْمٞمع اًمٙمؼمى اعمّمٚمح٦م  ـَحِ٘مؼشمُ  يم٤مٟم٧م وإن اًمقؾمٞمٚم٦م، هذه شُمنْمَ

 .ُمّمٚمح٦مً 

ـ اًمتل ًمٚمقؾمٞمٚم٦م ُمثالً  ٕضب أقمقد ًُ  اعمّم٤مًمح ُمـ اًمث٤مين ًمٚمٜمقع ٟمجٕمٚمٝم٤م أن َيـْح

 اعمًٚمٛملم شم٘مّمػم هق إجي٤مده إمم اًمداومع وًمٙمـ اًم٥ًٌم، وضمد اًمتل وهل اعمرؾمٚم٦م،

 ظمػًما  اهلل ضمزاك. حمٛمد أبق أجـ.. اًمِم٤مهد وهٜم٤م ُمث٤مًمف اًمديـ، أطمٙم٤مم سمٌٕمض سم٤مًم٘مٞم٤مم

 .ؾم١ماًمؽ قمـ اجلقاب ؾمٞم٠ميت يمٚمٝم٤م اعم٘مدُم٦م هذه سمٕمد ٕن يمثػم، قمٚمٞمٜم٤م سم٤مًمؽ ـمقًم٧م
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 .اًم١ًمال ٟمًٞمٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

ئ٥م ذم اًمٌح٨م ي٠ميت هٜم٤م :اًمِمٞمخ ِقغ هق ُم٤م أن وم٠مىمقل اعمٙمقس، وذم اًميا ًَ  اعمُـ

ئ٥م وومرض اًمت٘مٜملم إمم: وًمٜم٘مؾ أجْم٤مً  اًمتٕمٌػم صح إذا ًمتنميع  هق ُم٤م إُم٦م، قمغم ضا

 اًمداومع؟

 قمٚمامً  إُم٦م، سمٛمّم٤مًمح ًمت٘مقم وومػمٌ  ُم٤مل ظمزيٜمتٝم٤م ذم يٙمقن أن إمم اًمدوًم٦م طم٤مضم٦م هق

 حتدصمٜم٤م وُم٤م آٟمٗم٤ًم، إًمٞمٝم٤م ًمٙمؿ أذٟم٤م اًمتل اجلٚم٦ًم شمٚمؽ ذم ىمٚمٜم٤م ويمام وأبدًا، دائامً  ٟم٘مقل يمام

 إمم وصٚم٧ُم  طمتك سم٤مًمٙمالم شمًٚمًٚم٧م وإٟمام اًمٌدقم٦م، طمقل اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ ومٞمٝم٤م وىمع سمام

ئ٥م هذه إن: ومٜم٘مقل اعمرؾمٚم٦م، اعمّم٤مًمح وهل اًمٜم٘مٓم٦م هذه  عمّمٚمح٦م شمقوع اًميا

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمتٜمٌٞمف ُمـ ٓسمد ُمٗم٤مؾمد اعمّم٤مًمح هذه ذم يم٤من وإن... إُم٦م

ئ٥م سم٤مؾمؿ شُمـْجَٛمع اًمتل إُمقال هذه ُمـ يمثػماً  وم٢من   ُمّمٚمح٦م حت٘مٞمؼ وسم٤مؾمؿ اًميا

ة ومٞمف ومٞمام شُمٍمف ًمألُم٦م،  هذا قمغم احلٛمؾ ذم ٟمِمتط أن يٜمٌٖمل ٓ ًمٙمـ ًمألُم٦م، َُمَيَّ

ئ٥م هذه ُمـ يمٌػماً  ىمًٓم٤مً  أن ومالسمد اًمٍمف،  إُم٦م، ُمّمٚمح٦م ذم ومٕمالً  شُمٍمف اًميا

 شمدومع اًمذي اًم٥ًٌم هق ُم٤م ًمٙمـ ذًمؽ، وٟمحق اجلًقر ومتديد اًمٓمرق يمتٕمٌٞمد

ئ٥م؟ ومرض قمغم اإلؾمالُمٞم٦م احلٙمقُم٤مت  اًميا

 اًمذهـ إمم يت٤ٌمدر ُم٤م أول اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم ُمـ سمٙمثػم ًمٚم٘مٞم٤مم إمه٤مهلؿ هق اًم٥ًٌم

 ٟمٔم٤مُم٤مً  اًمزيم٤مة ٟمٔم٤مم دمٕمؾ مل ضُمّٚمٝم٤م، إىمؾ قمغم أو يمٚمٝم٤م اإلؾمالُمٞم٦م احلٙمقُم٤مت أن

 إُمقال ُمـ اعمٛمٚمٞمٜم٦م اعماليلم اخلزيٜم٦م ظمنت وسمذًمؽ وٟمٔم٤مُمٝمؿ، طمٙمٛمٝمؿ ذم ُمٗمروو٤مً 

 .ذقمٞم٦م سمٓمري٘م٦م دمٛمٕمٝم٤م أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتٝم٤م يم٤من اًمتل

 اخل٤ًمرة هذه ُيَٕمِقوقن يمٞمػ يمثػمة، أُمقال ؿمؽ وٓ هٜم٤م اًمدوًم٦م ظمنت: وم٢مذاً  

 .اعمٙمقس وهل أٓ اإلؾمالم ذم ضم٤مئزاً  يٙمقن ٓ وُم٤م سمؾ ومرو٤ًم، ًمٞمس ُم٤م سمٗمرض

 أنف اًمٜم٤مس أذه٤من ُمـ ًمٙمثػم يٌدوا ٓ وًمٙمٜمف ضمدًا، ضمداً  وُمٝمؿ آظمر ؾم٥ٌم وهٜم٤مك 

 ُم٤مل ًمتٙمثػم اًمنمقمٞم٦م إؾم٤ٌمب ُمـ أنف صدده، ذم ٟمحـ سمام وصم٘مك صٚم٦م ًمف وأن واوح،

 ذم اًمزيم٤مة ٟمٔم٤مم ُمـ أقمٔمؿ يٙمقن ىمد اقمت٘م٤مدي ذم ًمٙمٜمف اًمزيم٤مة، يمٜمٔم٤مم ًمٞمس اًمدوًم٦م

ٌِؼ ًمق اًمزيم٤مة ٟمٔم٤مم ُمـ أقمٔمؿ هق وي٘مٞمٜم٤مً  إزُم٤من، سمٕمض  هق؟ ُم٤م اًمزُم٤من، هذا ذم ـُم
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 هل٤م أن اًمذهـ ذم سمداه٦م شمرشمٌط ٓ اًمقؾمٞمٚم٦م هذه إن: أىمقل اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد

 اًمتِمٌف ُمقوقع ـمرىم٧ُم  اجلٚم٦ًم، أول سمحدي٨م ُأَذيِمريمؿ ًمٙمٜمل اعمقوقع، هبذا صٚم٦م

، يٕمرف ٓ وهق يتٙمؼم اإلٟم٤ًمن دمٕمؾ اًمتل اعم٘م٤مقمد هذه قمغم واجلٚمقس  ومٞمجٚمس اًمَتَٙمؼمُّ

 .أجْم٤مً  اًمتٕمٌػم صح إذا ُمتٕمٜمؽماً  هٙمذا

ٌُّف سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اجلٚم٦ًم أول ذم ًمٙمؿ ذيمرت وم٤معم٘مّمقد   شمِمٌف وُمـ: »قمٜمف واًمٜمٝمل  اًمَتَِم

 قمغم ٕتٚمقه أن اعمٜم٤مؾم٦ٌم ضم٤مءت اًمذي احلدي٨م ُمـ ـمرف هذاش ُمٜمٝمؿ ومٝمق سم٘مقم

 .ومت٤مُمف سمٙمامًمف ُم٤ًمُمٕمٙمؿ

 اهلل ُيْٕمٌد طمتك سم٤مًمًٞمػ اًم٤ًمقم٦م يدي سملم سمٕمث٧م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل

 اًمًالم قمٚمٞمف يٕمٜمٞمف اًمرزق هذا هؾش رحمل فمؾ حت٧م رزىمل وضُمٕمؾ ًمف، ذيؽ ٓ وطمده

ل وضُمِٕمؾ ُرحمل، فمؾ حت٧م رزىمل وضُمِٕمؾ» أُمتف، رزق يٕمٜمل هق ٓ، رزىمف، هق  اًمذُّ

 اًم٤ًمقم٦م يدي سملم سمٕمث٧مش »ُمٜمٝمؿ ومٝمق سم٘مقم شمِمٌف وُمـ أُمري، ظم٤مًمػ ُمـ قمغم واًمّمٖم٤مر

 اًمذل وضمٕمؾ رحمل، فمؾ حت٧م رزىمل وضُمٕمؾ ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل ُيٕمٌد طمتك

 ش.ُمٜمٝمؿ ومٝمق سم٘مقم شمِمٌف وُمـ أُمري، ظم٤مًمػ ُمـ قمغم واًمّمٖم٤مر

 ىمقًمف ذم ذًمؽ سمٞم٤من ضم٤مء ًمِـَؿ؟ش أُمري ظم٤مًمػ ُمـ قمغم واًمّمٖم٤مر اًمذل وضُمٕمؾ»

ـَ  ىَم٤مشمُِٚمقا : ﴿شمٕم٤ممم ِذي   ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ اًمَّ
ِ
مَ  َُم٤م حُيَِرُُمقنَ  َوٓ أظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوٓ سم٤ِمّللَّ ُ  طَمرَّ  اّللَّ

ـَ  َيِديٜمُقنَ  َوٓ َوَرؾُمقًُمفُ  ـَ  احْلَِؼ  ِدي ـَ  ُِم ِذي ْزَي٦مَ  ُيْٕمُٓمقا  طَمتَّك اًْمِٙمت٤َمَب  ُأوشُمقا  اًمَّ ـْ  اجْلِ  َيدٍ  قَم

 اًمذل وضمٕمؾ رحمل، فمؾ حت٧م رزىمل وضمٕمؾ» .[59:اًمتقسم٦م﴾ ]َص٤مهِمُرونَ  َوُهؿْ 

 اجلزي٦م يدومٕمقن ومٝمؿ ذُم٦م أهؾ يٙمقٟمقا  أن إُم٤م ٕهنؿ :شأُمري ظم٤مًمػ ُمـ قمغم واًمّمٖم٤مر

 سم٤مح٤مل اًمدوًم٦م ظمزيٜم٦م إلُمالء اًم٘مقي٦م إؾم٤ٌمب ُمـ وهذا ص٤مهمرون، وهؿ يدٍ  قمـ

 ٕهنؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم: أهمٜمك  ومذًمؽ طمرب أهؾ يم٤مٟمقا  وإن اعمحرُم٦م، سم٤معمٙمقس ٓ احلالل

 اعمٙم٤مؾم٥م هذه ويمؾ وصٌٞم٤مهنؿ، وٟم٤ًمءهؿ رضم٤مهلؿ ويًؽمىمقن أُمقاهلؿ ؾمٞمٙمًٌقن

 .سمذًمؽ يٖمٜمقن ًمٚمٛمًٚمٛملم ُم٤مل هل أنقاقمٝم٤م سمٙمؾ
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 اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر زُمـ ذم طمّمؾ أنف يخاًمتقار سمٕمض ذم ىمرأتؿ ًمٕمٚمٙمؿ وهلذا 

 خيرج زُم٤من ي٠ميت أنف ط اًمٜمٌل ٟمٌقءة زُمٜمف ذم يتح٘مؼ يم٤مد ُم٤م وأرو٤مه، قمٜمف اهلل ريض

 .أهمٜمٞم٤مء يمٚمٝمؿ ص٤مروا اعمًٚمٛملم ٕن ي٠مظمذه، ُمـ جيد ومال سمزيم٤مشمف اًمٖمٜمّل 

 دومع اًمذي ًمٙمـ إؾمالُمٞم٦م، ُمّمٚمح٦م وُيـحّ٘مؼ سمف ي١مظمذ اًمذي ًمٚم٥ًٌم ُمث٤مل هذا: إذاً 

 همٜمك وهل إؾمالُمٞم٦م ُمّمٚمح٦م حي٘مؼ اًمذي اًمقىم٧م ذم اًم٥ًٌم هبذا إظمذ إمم هذا إمم

 .اًمٕم٤معملم رب ذيٕم٦م شمٓمٌٞمؼ ذم اعمًٚمٛملم شم٘مّمػم ؾم٥ٌم هق اًمدوًم٦م،

 .اًمث٤مًم٨م اًمٜمقع قمـ اًم٥ًٌم أُم٤م

 .اًمٌدع ُمـ اًمث٤مين اًمٜمقع :ُمداظمٚم٦م

 اًمذي اًمث٤مًم٨م اًم٥ًٌم أُم٤م ًمٚمًٜم٦م، خم٤مًمٗم٦م ٕنف ُمنموع: همػم أجْم٤مً  اًمٌدع ُمـ :اًمِمٞمخ

 .قمٜمف ُم١ًموًملم وًمٞمًقا  اعم٘متيض ُوضِمد

 اإلُم٤مم» يٌحثف اًمذي ومٝمق ديٜمٝمؿ، ُمـ ضمقاٟم٥م شمٓمٌٞمؼ ذم شم٘مّمػمهؿ هق اًم٥ًٌم يٙمـ مل: أي 

قمتّم٤مم» اًمٕمٔمٞمؿ يمت٤مسمف ذمش اهلل رمحف اًمِم٤مـمٌل  اعمّمٚمح٦م قمـ سمتٗمّمٞمؾ هٜم٤مك يتحدث ٕنفش ٓا

 ظمزيٜم٦م ذم يٙمـ ومل اعمًٚمٛملم، دي٤مر ه٤ممجقا  إذا اًمٙمٗم٤مر أن اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح ُمـ أن ومٞمذيمر اعمرؾمٚم٦م،

 جيقز ومحٞمٜمئذٍ  اًمٙمٗم٤مر، ه١مٓء اقمتداء ًمرد يٙمٗمل ُم٤م اعمنموقم٦م سم٤مًمٓمرق اعمجٛمقع اح٤مل ُمـ اًمدوًم٦م

 وم٤مرىم٦م أجْم٤مً  وهذه وم٘مرائٝمؿ، قمغم وًمٞمس اعمًٚمٛملم أهمٜمٞم٤مء قمغم ومريْم٦مً  يٗمرض أن اعمًٚمؿ ًمٚمح٤ميمؿ

٦م سملم قمٔمٞمٛم٦م  وسملم ًمٗمروٝم٤م اًمنمقمل اًم٥ًٌم يقضمد طمٞمٜمام اعمًٚمؿ، احل٤ميمؿ يٗمروٝم٤م اًمتل اًميٌي

 .ووم٘مػم همٜمل سملم متٞمز ٓ ومٝمل اًمٞمقم، شُمْٗمَرض اًمتل اعمٙمقس

 جيٛمع أن احل٤ميمؿ قمغم جي٥م اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٌالد ًمٌٕمض اًمٙمٗم٤مر همزو طم٤مًم٦م احل٤مًم٦م، هذه ومٗمل 

 قمـ سم٤مجلقاب يتٕمٚمؼ ُم٤م هذا اعمٕمتدي، اقمتداء رد قمغم يت٘مقى سمف ُم٤م اعمًٚمٛملم أهمٜمٞم٤مء أُمقال ُمـ

 .اعمٙمقس

  (11: 75: 31/ 581/ واًمٜمقر اهلدى)
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 اجلامرك دائرة دم افعؿؾ حؽؿ

 اجلامرك؟ دائرة ذم اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ ُم٤م: اًم٤ًمئؾ

 اؾمتٓمٕم٧م: ُم٤م اًمنم قمـ اسمٕمد ًمف، وهمٜمِل اًمنم قمـ اسمٕمد ؾمقري٤م ذم سمٞم٘مقًمقا   :اًمِمٞمخ

 ش.ومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ  احلٛمك، طمقل طم٤مم ُمـ» ي٘مقل اًمرؾمقل  ٕن

  (11: 37: 11/ 585/ واًمٜمقر اهلدى)

 وبقعفو؟ ذاؤهو جيقز هؾ اجلامرك تصودرهو افتل افبضوئع

 خي٤مًمػ عمـ يمثػمة سمْم٤مئع سمٛمّم٤مدرة شم٘مقم اجلامرك أن اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل هٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

ٟمٞمٜمٝم٤م ء جيقز ومٝمؾ هب٤م، اعمٕمٛمقل ىمقا  سمٞمٕمٝم٤م؟ صمؿ اًمٌْم٤مئع هذه ذا

 شمٌٞمٕمٝم٤م؟ صمؿ اجلامرك شمّم٤مدره٤م اًمٌْم٤مئع هذه :اًمِمٞمخ

 .اعمزاد قمغم أي :ُمداظمٚم٦م

 .ُمنموقم٦م همػم هذه اعمٙمقس ٕن ذًمؽ: ضمقاز ٟمٕمٚمؿ ُم٤م :اًمِمٞمخ

 (11:51:75/ 3 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 اجلامرك مـ فؾتفرب رصقة إظطوء حؽؿ

 يًٛمك ُم٤م ي٠مظمذون اإلؾمالُمٞم٦م وهمػم اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ذم أن سمٕمْمٝمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ُمثاًل  اًمت٤مضمر يم٤من إذا أنف: ي٘مقًمقن ومٌٕمْمٝمؿ وهمػمه، اجلٛمريم٦م طمديًث٤م ويًٛمك سم٤مإلشم٤موة

.. يًٛمك ُم٤م يٕمٓمل أو سمْم٤مقمتف شم١مظمذ سم٠من أخزم: يٕمٜمل.. ُمثاًل  يٕمٓمل سم٠من ضورة ضم٤مءشمف

ًٓ  يٕمٓمل وإٟمام رؿمقة ًمٞم٧ًم: ي٘مقًمقن هؿ : يٕمٜمل ٕنف طم٘مف:: أي سمْم٤مقمتف، يٜم٘مذ طمتك ُم٤م

ُ  َوَأطَمؾَّ ﴿: طمرة دم٤مرة يت٤مضمر أن جيقز هق وذقًم٤م، ؾمالُمًٞم٤مإ ٌَٞمْعَ  اّللَّ [ 575:اًمٌ٘مرة﴾ ]اًْم

 ومٙمٚمام ذًمؽ، ذم اإلٟم٤ًمن يتقؾمع أن: سمٛمٕمٜمك إـمالىمف قمغم صحٞمًح٤م يم٤من إذا هذا ومٝمؾ

ًٓ  يٕمٓمل ُمثاًل  يت٤مضمر أن أراد   ؾم١مازم؟ ومٝمٛم٧م اجلامرك هل١مٓء ُم٤م
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ئ٥م وهل اجلامرك ُمـ اًمٞمقم يًٛمك ُم٤م أنف ومٞمف ؿمؽ ٓ مم٤م :اًمِمٞمخ  هذه اًميا

 :ؿمٞمئ٤من هٜم٤م وًمٙمـ سمح٨م، إمم حيت٤مج ٓ وإُمر ُمنموقم٦م، ًمٞم٧ًم

 ُم٘مٓمقع طمؼ.. اًمٜم٤مس سمٕمض قمٜمد طمؼ ًمف يم٤من إذا اعمًٚمؿ أن: إول اًمٌمء

 أن ص٤مطمٌف، ُمـ سمف اعم٘مٓمقع احلؼ هذا ُمع اىمؽمن وًمٙمـ ٟمًًٌٞم٤م، طمً٘م٤م وًمٞمس سم٠مطم٘مٞمتف،

 إٓ احلؼ هذا إمم اًمقصقل يٛمٙمـ ٓ.. .احلؼ هذا خيرج ٓ دُمٕمت سم٤مغ فم٤ممل ًمف اعمحتجز

 اعمحتجز إمم احلؼ ص٤مطم٥م ُمـ اح٤مل هذا شم٘مديؿ أن ٟمٕمت٘مد طمٞمٜمذاك ُم٤مل، إقمٓم٤مء سمٓمريؼ

 إذا اًمٔم٤ممل ذاك إٟمام رؿمقة، طم٘مف ذم وًمٞمس هذا يٕمٓمل أن اح٤مل ًمّم٤مطم٥م ضم٤مئز اًمٔم٤ممل ًمف

م إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٝمق ًمّم٤مطمٌف احلؼ ًمٞمٗمٚم٧م ـمٚمٌف  واوح٦م اًمّمقرة هذه ورؿمقة، طمرا

 أقمت٘مد؟

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمرؿمقة، عمٕمٜمك ُمالطمٔمتٜم٤م ُمـ هق إٟمام اًم٘مْمٞم٦م هذه ُمثؾ ًمٗمٝمؿ اعمٜمٓمٚمؼ ذم :اًمِمٞمخ

 ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل وم٤مًمّمقرة سم٤مـمؾ، إطم٘م٤مق أو طمؼ إلسمٓم٤مل ُم٤مل إقمٓم٤مء هل إٟمام اًمرؿمقة وم٢من

 رؿمقة ًمٞمس هذا اعمٝمْمقم، احلؼ إمم اًمقصقل هق وإٟمام هذا، ُمـ رء ومٞمٝم٤م ًمٞمس آٟمًٗم٤م

 هٜم٤م؟ واوح ًممظمذ، سم٤مًمٜم٦ًٌم رؿمقة هل وإٟمام عمٕمٓمٞمف، سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .واوح :ُمداظمٚم٦م

 اًم٘مقاٟملم اًمٜمٔمؿ سمٕمض ذم اًم٘م٤مئٛم٦م اعمِمٙمٚم٦م ُمٕم٤مجل٦م إمم أن ٟم٠ميت! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 همػم ُمـ يم٤مٟمقا  ًمق يمام ومٞمٝم٤م ومٞمٕم٤مُمٚمقن اعمًٚمٛملم، سمْم٤مئع قمغم شمٗمرض اًمتل اجلامرك وُمٜمٝم٤م

 هٜم٤م وًمٙمـ اعمنموقم٦م، إُمقر ُمـ ًمٞم٧ًم آٟمًٗم٤م ذيمرت يمام ؿمؽ سمال ومٝمذه.. .اعمًٚمٛملم،

 يريد ؿمخص قمٜمد حمتجز طمؼ هٜم٤مك ومٚمٞمس اًم٤ًمسمؼ، اعمث٤مل قمـ اعمقوقع خيرج

 وًمٚمٛمٕمٓمل رؿمقة ًممظمذ هل اًمرؿمقة إقمٓم٤مء سمٓمريؼ إًمٞمف يّمؾ أن احلؼ هذا ص٤مطم٥م

 هذا ُمـ ًمٚمخالص هل اًم٘مْمٞم٦م وإٟمام يمذًمؽ، ًمٞم٧ًم هٜم٤م وم٤مًم٘مْمٞم٦م سمرؿمقة، ًمٞم٧ًم

 .اًمٔم٤ممل اًمٜمٔم٤مم

 مت٤مًُم٤م ختتٚمػ ٟم٘مٓم٦م طمقل شمدور ويمٚمٝم٤م اًمّمقر وقمددشمؿ وصٗمتؿ يمام ُمقفمػ ومٝمٜم٤مك

 ًمٚمٜمٔم٤مم خم٤مًمٗمتٝمؿ أضمؾ ُمـ رؿم٤موى اعمقفمٗملم إقمٓم٤مء: وهل اًم٤ًمسم٘م٦م، اًمٜم٘مٓم٦م قمـ
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 ٟمٓمٚمؼ أن ٟمريد الوم اجلزئٞم٦م، هذه سمخّمقص اًم٘م٤مئؿ اًمٜمٔم٤مم هذا ٟم٘مر ٓ ٟمحـ اًم٘م٤مئؿ،

 ُمثاًل  اًمًػم ٟمٔم٤مم ُمثؾ...خي٤مًمٗمٝم٤م ٓ اإلؾمالم ٟمٔمؿ هٜم٤مك يٙمقن وم٘مد فقمقاهٜم قمغم اًمٙمالم

 هل١مٓء اًمرؿم٤موى إقمٓم٤مء سم٤مب ٟمٗمتح طمٞمٜمام: وم٠مىمقل اًمٙمالم وم٘مٞمدت ذًمؽ، وٟمحق

 وم٤مًم٘مْمٞم٦م ومٝمٜم٤م اعمقوقع اًمٜمٔم٤مم ظمالف قمغم اًمتج٤مرة ذم طمريتٜم٤م ٟمًتٕمٛمؾ ًمٙمل اعمقفمٗملم

 ًمٚمقصقل وًمٞمس اًمرؿم٤موى ىمٌض قمغم اعمقفمٗملم شمٕمقيد ىمْمٞم٦م إمم آٟمًٗم٤م ذيمرشمف قمام خترج

 ..إًمٞمف يّمؾ ٓ وىمد إًمٞمف يّمؾ ىمد قبُمقه طمؼ إمم وإٟمام ُمٝمْمقم طمؼ إمم

 ُمثاًل  قمٛمرشمف سمٓمريؼ سمٚمده إمم ُم٤م سمٌْم٤مقم٦م أطمدهؿ يدظمؾ ىمد: أظمرى صقر هٜم٤مك

 هذه قمٜمدهؿ، اعمٕمرووم٦م اًميي٦ٌم شمٗمرض اجلامرك ومٝمٜم٤مك احل٩م، أو اًمٕمٛمرة ُمـ اًمرضمقع

، اظمتالوًم٤م آٟمًٗم٤م ذيمرمتقه٤م اًمتل اًمّمقر سمٕمض قمـ ختتٚمػ اًمّمقرة ُمـ ـمًٌٕم٤م  ومٝمٜم٤م فم٤مهًرا

 سمٚمده إمم ويٛمرره٤م اًمٌْم٤مقم٦م هذه خيٌئ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز هؾ: ُمٓمروح أجًْم٤م ؾم١مال يرد

ئ٥م، أو مج٤مرك قمٚمٞمف ويٗمرض هٜم٤مك اعمقفمػ ٤مقمٚمٞمٝم يٓمٚمع ٓ طمتك  اًمّمقرة هذه ضا

 اًمديـ أو اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ احل٤مضم٦م هذه إُمرار يريد اًمذي اإلٟم٤ًمن يم٤من إذا: ٟم٘مقل ٟمحـ

 سمًٌٌف، اًمديـ يٛمس دىم احل٤مضم٦م ًمتٚمؽ ختٌئتف وايمتِمػ أُمره ايمتِمػ إذا أنف سمحٞم٨م

 .هذه اًمتخٌئ٦م يتٕم٤مـمك أن ًمف يٜمٌٖمل ٓ اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ ٟمرى ومحٞمٜمذاك

 ومال خم٤مًمٗمتف سم٥ًٌم اإلؾمالم يٛمس ٓ سمحٞم٨م اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م ُمـ اًمرضمؾ يم٤من وإذا

 ايمتِمٗمقا  إذا ومٞمام ؾمٞمّمٞمٌف اًمذي اًمٔمٚمؿ ُمـ اخلالص سم٤مب ُمـ ذًمؽ ومٕمؾ إذا ُم٤مٟمع

 .ظمٌٞمئتف

 .اًمرد ُمـ قمٜمدي ُم٤م هذا

 (11:11:35/ (57) ضمدة ومت٤موى)

 



 بَزالكُ  عمى أجزة أخذ
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  وأصبوهفو اإلمومي وـذا افؼرآن، فتعؾقؿ افَتَقطُّػ

  وأؿم٤ٌمهٝم٤م؟ اإلُم٤مُم٦م ويمذا اًم٘مرآن، ًمتٕمٚمٞمؿ اًمتقفمػ طمٙمؿ هق ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 ويم٤من ُمٜمف، ـُمٚم٥م وم٢مذا، اًمقفمٞمٗم٦م هذه ُمثؾ يٓمٚم٥م أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 أضمراً  ومٞمٝم٤م شمقفمُّٗمف وراء ُمـ يٌتٖمل ٓ أن ذيٓم٦م ومٞمٝم٤م، يٕمٛمؾ أن ًمف ضم٤مز ًمٚمقفمٞمٗم٦م، أهالً 

 ًم٘مقًمف قمٛمٚمف يٌٓمؾ ذًمؽ ٕن أضمرة: ي٠مظمذه ٓ راشم٥م ُمـ ي٠متٞمف وُم٤م، أظمرة أضمر همػم

َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م:  ﴿شمٕم٤ممم ٌُُدوا إِ ـَ  ًَمفُ  خُمْٚمِِّملمَ  اهللَ  ًمِٞمَْٕم  [. 5:اًمٌِٞمٜم٦م﴾ ]اًمِدي

ٌْٓمِؾ مم٤م ومذًمؽ اًمديٜمٞم٦م، اًمقفم٤مئػ هذه ُمـ اًمقفمٞمٗم٦م اعمًٚمؿ يٓمٚم٥م وم٠من  .. أضمره ُي

  ؾمقاء؟ يمٚمٝمؿ...واعم١مذن واإلُم٤مم :اًم٤ًمئؾ

 .ؾم١ماًمؽ طم٥ًم ؾمٜمجٞمٌؽ ذًمؽ وُمع سمقوقح، ؾمٌؼ اجلقاب :اًمِمٞمخ

 أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ ديٜمٞم٦م، وفمٞمٗم٦م ويمؾ واعمدرس واخلٓمٞم٥م واعم١مذن اإلُم٤مم 

 راشم٤ٌمً  ي٠مظمذه ُم٤م ي٠مظمذ ًمٙمـ وضمؾ، قمز اهلل ُمـ ُيٌتٖمك إٟمام إضمر ٕن أضمراً: قمٚمٞمٝم٤م ي٠مظمذ

ومف سمحؼ ومٞم٠مظمذه ًمف، اًمدوًم٦م وفمٗمتف راشم٥م، أضمراً  وًمٞمس  .اًمقفمٞمٗم٦م هبذه ًمٚم٘مٞم٤مم اٟمٍما

 هذه ٕن، اًمقفمٞمٗم٦م هبذه ًم٘مٞم٤مُمف أضمر هذا أن ٟمٗمًف ذم يٜمقي أن جيقز ٓ ًمٙمـ 

 .وـم٤مقم٦م قم٤ٌمدة وفمٞمٗم٦م اًمقفمٞمٗم٦م

 ط اًمٜمٌل إمم وومدوا ح٤م صم٘مٞمػ وومد أن اًمّمحٞمح، احلدي٨م ذم ضم٤مء وًمذًمؽ 

 واؾمتٕمداداً   اًمقومد هذا أومراد سمٕمض ذم اًمّمح٤مسم٦م وسمٕمض اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٓطمظ

 .سم٤مًمديـ واهتامُم٤مً 

 اًمرؾمقل ًمف وم٘م٤مل اًمث٘مٗمل، اًمٕم٤مص أيب سمـ قمثامن اجلٚمٞمؾ اًمّمح٤ميب ه١مٓء، ُمـ يم٤من 

 ش.أضمراً  أذاٟمف قمغم ي٠مظمذ ٓ ُم١مِذٟم٤م واختذ سم٠موٕمٗمٝمؿ، واىمتد إُم٤مُمٝمؿ أن٧م: » اًمًالم قمٚمٞمف

 ىم٤مل يمام واعم١مذن اإلؾمالم، ؿمٕم٤مئر ُمـ ؿمٕمػمة إذان أن مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن وأفمٜمٙمؿ 

 جيقز ٓ اعم١مذن هذا ًمذًمؽ:ش  أقمٜم٤مىم٤مً  اًمٜم٤مس أـمقل اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اعم١مذٟمقن» اًمًالم قمٚمٞمف

 إضمر قمٜمف أذه٥م ذًمؽ ومٕمؾ إن ٕنف اًمدٟمٞمقي: إضمر و اح٤مدة سم٠مذاٟمف ي٘مّمد أن
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ـْ ﴿ شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام إظُمروي، َٓ  َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ  َرسِمفِ  ًمَِ٘م٤مءَ  َيْرضُمقا  يَم٤منَ  وَمَٛم كْ  َو  ُينْمِ

٤ٌَمَدةِ   صمؿ اًمًٜم٦م، وومؼ قمغم يم٤من ُم٤م هق اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ[ 771:اًمٙمٝمػ﴾ ]َأطَمًدا َرسِمفِ  سمِِٕم

َٓ : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٕمٜمك وهذا اهلل، قمٜمد إضمر ذًمؽ وراء ُمـ يٌتٖمل كْ  َو ٤ٌَمَدةِ  ُينْمِ  سمِِٕم

 [.771:اًمٙمٝمػ﴾ ]َأطَمًدا َرسِمفِ 

 وم٘مد اهلل وضمف همػم هذه وفمٞمٗمتف وراء ُمـ اسمتٖمك اذا اإلُم٤مم ذاك أو اعم١مذن ومٝمذا 

 سم٤مًمِرومٕم٦م إُم٦م هذه سَمنِم » اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وًمذًمؽ قمٛمٚمف، طمٌط

 ذم ًمف ومٚمٞمس ًمٚمدٟمٞم٤م قمٛمال ُمٜمٝمؿ قمٛمؾ وُمـ إرض، ذم واًمتٛمٙملم واعمجد واًمًٜم٤مء

 ش.ٟمّمٞم٥م ُمـ أظمرة

 (11:  57: 53/  731/  واًمٜمقر اهلدى) 

  وحتػقظف وظؾقمف افؼرآن إوٓد تعؾقؿ ظذ إجر أخذ حؽؿ

 ذم دًمٞمالً  ذيمرت ًمق وحتٗمٞمٔمف وقمٚمقُمف اًم٘مرآن إوٓد شمٕمٚمٞمؿ قمغم إضمر :ُمداظمٚم٦م

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك إُمر هذا

 رواشم٥م ًمدقمؿ اعمحًٜملم دقمقة ٟمٜمقي اًمؽماث، إطمٞم٤مء مجٕمٞم٦م ذم اًم١ًمال إمم وإو٤موم٦مً  

٤ًٌم وُٟمٕملِم  اًمٙمقي٧م، ظم٤مرج اًم٘مرآن ُُمـَحِٗمٔملم  ًمٚم٘مرآن ُمٕمٚمؿ أو حمٗمظ أيمٗمؾ ُمثالً  ٟمّمٞم

 اخل٤مرج، ذم اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مجلٛمٕمٞم٤مت ٟمتّمؾ ٟمدقمقا  صمؿ ؿمٝمري٤ًم، ديٜم٤مر قمنميـ سمٛمٌٚمغ

 هذا قمغم ُمٕمٚمٛملم أو حمٗمٔملم أو ُمٕمف يتٕم٤مىمدون سم٤مًمت٤مزم وهؿ إُمر، هذا هلؿ وٟمحدد

 اًم٤ًمطم٦م؟ ذم ظمالف ذم إُمر،

 هذا يم٤من وإن اًمنمقمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ إؿمٙم٤مًٓ  إُمر هذا ذم أن أقمت٘مد ٓ :اًمِمٞمخ

 .اًمدوًم٦م واضم٤ٌمت ُمـ هق اًمقاضم٥م

 اًمدول أيمثر: أدق شمٙمقن ىمد سمٕم٤ٌمرة أو اًمٞمقم، اإلؾمالُمٞم٦م اًمدول إؾمػ ُمع ًمٙمـ 

 ُمـ إومراد سمٕمض سمذًمؽ ىم٤مم وم٢مذا سمف، اًمالئ٘م٦م اًمٕمٜم٤مي٦م اجل٤مٟم٥م هذا شمٕمٓمل ٓ اإلؾمالُمٞم٦م

 قمغم يِمٙمرون ومٝمؿ إُم٦م، رىم٤مب قمـ يً٘مٓمقٟمف يمٗم٤مئٌل  واضم٥ٌم  هق وم٢مٟمام اعمًٚمٛملم،

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد إورم اجلزاء وهلؿ ذًمؽ،
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 يً٘مٓمقن ضمٚمٞمؾ، قمٛمؾ ومٝمق اًمٕمٛمؾ هبذا اعمًٚمٛملم ُمـ إومراد سمٕمض ىمٞم٤مم: وم٠مىمقل 

: شمٕم٤ممم ىمقًمف سم٤مب ُمـ هق اًمّمدد هلذا اًمتؼمقم٤مت ومجع اًمدوًم٦م، قمـ واضم٤ٌمً  سمف

 [.5:اح٤مئدة﴾ ]َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمِ  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا ﴿

د ٟمٔمر وًمٗم٧م طمقهل٤م، اًمدٟمدٟم٦م يٜمٌٖمل اًمتل احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ  إًمٞمٝم٤م اعمًٚمٛملم أومرا

شم٥َّم اًمذيـ ه١مٓء: ُمٜمٝمؿ وسمخ٤مص٦م  ظم٤مًمّم٤مً  قمٛمٚمٝمؿ جيٕمٚمقا  أن اًمرواشم٥م، هذه هلؿ ؾَمػُمَ

 هؾ: اًم١ًمال ذاك ُمثؾ يؽمدد ُم٤م ًمٙمثرة إلٟمف إضمر، أظمذ ُمِمٙمٚم٦م ُمـ ٟمخٚمص طمتك هلل:

 أؿمٕمر ذًمؽ؟ وٟمحق اًمت٠مذيـ اًمٜم٤مس إُم٤مُم٦م وقمغم اًم٘مرآن شمٕمٚمٞمؿ قمغم إضمر أظمذ جيقز

 أو راشم٤ٌمً  يًٛمك ُم٤م وسملم أضمراً، يًٛمك ُم٤م سملم ُيَٗمِرىمقن ٓ اًمٜم٤مس سم٠من ضمدًا، ىمقي٤مً  ؿمٕمقراً 

 .شمٕمقيْم٤مً 

 أن سملم ضمذري٤مً  اظمتالوم٤مً  اًمٜمت٤مئ٩م ختتٚمػ ٕنف ضمدًا: ضمقهري أُمر اًمتٗمريؼ وهذا 

 .ذًمؽ ٟمحق أو ُمٙم٤موم٠مة أو شمٕمقيْم٤مً  ي٠مظمذ أن وسملم قم٤ٌمدة، قمغم أضمراً  ي٠مظمذ

 وإٓ أضمر ؾمٛمٞمتف اًمٗمرق هق ُم٤م ؿمٙمٚمٞم٦م، اعم٠ًمخ٦م سم٠من اًمٜم٤مس سمٕمض يتقهؿ وىمد 

 ويمٌػم يمٌػم اًمٗمرق ٓ، ذًمؽ، ٟمحق أو راشم٤ٌمً  أو شمٕمقيْم٤مً  أو ضمٕم٤مًم٦م أو ُمٙم٤موم٠مة ؾمٛمٞمتف

 وسملم اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم اًمِمٝم٤مدة يٌتٖمل اهلل ؾمٌٞمؾ ذم جم٤مهداً  خيرج ُمـ سملم يم٤مًمٗمرق ضمدًا،

 .اح٤مدي ًمٚمٙم٥ًم يّمٜمع وًمٙمٜمف ًمٚمجٝم٤مد، خيرج آظمر

 اًمّمحٞمح اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم اومتتح اًمذي اًمّمحٞمح اعمِمٝمقر احلدي٨م ضم٤مء وًمذًمؽ 

 اهلل إمم هجرشمف يم٤مٟم٧م ومٛمـ ٟمقى، ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ وإٟمام سم٤مًمين٤مت، إقمامل إٟمام: »سمف

 اُمرأة أو يّمٞمٌٝم٤م دٟمٞم٤م إمم هجرشمف يم٤مٟم٧م وُمـ ورؾمقًمف، اهلل إمم ومٝمجرشمف ورؾمقًمف،

 ش.إًمٞمف ه٤مضمر ُم٤م إمم ومٝمجرشمف يٜمٙمحٝم٤م،

ح يذيمر ا  قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمع ظمرج رضمالً  أن احلدي٨م هذا ؾم٥ٌم أن احلدي٨م، ُذَّ

 شمٚمؽ ذم سم٤مُمرأة حئمك ًمٕمٚمف يم٤مٟم٧م ٟمٞمتف وًمٙمـ اًمٔم٤مهر، ذم اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ًمٚمجٝم٤مد اًمًالم

٦م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٌالد  ًمٚمجٝم٤مد ظمرج ومٝمق ىمٞمس، سم٠ُممِ  شمٕمرف وهل ًمٖمزوه٤م، ُمتقضمٝم٦م اهلِٛمَّ

 أم ُمٝم٤مضمر سمحدي٨م احلدي٨م قمٚمامء قمٜمد ُمٕمرووم٤مً  ذًمؽ وص٤مر اعمرأة، هبذه حئمك ًمٕمٚمف
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ة، شمٚمؽ قمغم احلّمقل سم٘مّمد ه٤مضمر هذا: يٕمٜمل ىمٞمس،  أو اهلجرة ذم اًمٜمٞم٦م خيٚمص ومل اعمرأ

 .ىمٞمس أم سمٛمٝم٤مضمر ومًٛمل وضمؾ قمز اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد ذم

 ٓ اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه يم٤مٟم٧م وإن اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هذه يذيمرون احلدي٨م قمٚمامء ٕن: ىمٚم٧م

 وصم٤مسم٧م واوح ومٝمق احلدي٨م أصؾ سمخالف احلدي٨م، قمٚمامء ـمري٘م٦م قمغم إؾمٜم٤مده٤م يّمح

 سم٠ممجٕمٝم٤م إُم٦م ٕن: وصم٤مٟمٞم٤مً  قمٚمٞمف، هم٤ٌمر ٓ صحٞمح أوًٓ  إؾمٜم٤مدهؿ ٕن ي٘مٞمٜمٞم٤ًم: صمٌقشم٤مً 

٧م  احلدي٨م هذا: وهمػمه يم٤مًمٜمقوي اًمٕمٚمامء سمٕمض ىم٤مل طمتك سم٤مًم٘مٌقل: احلدي٨م هذا شَمَٚم٘مَّ

 احلدي٨م شمْمٛمـ اًمذي اإلظمالص هذا قمغم شم٘مقم يمٚمٝم٤م إقمامل ٕن اإلؾمالم: صمٚم٨م

 .احلدي٨م آظمر إمم...ش ٟمقى ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ سم٤مًمين٤مت،وإٟمام إقمامل إٟمام» قمٚمٞمف، احلض

 هذه سمٛمثؾ ي٤ًمقَمُدون اًمذيـ اعمٕمٚمٛملم ه١مٓء ٟمٔمر ًمٗم٧م يٜمٌٖمل وًمذًمؽ

ٌَط أضمراً  ذًمؽ يٕمتؼموا أَّٓ  اعمحًٜملم، ُمـ يمثػم ُمـ شُمـْجَٛمع اًمتل اعم٤ًمقمدات،  ومُٞمْح

 .آظمره إمم ُم٤ًمقمدة ُمٙم٤موم٠مة راشم٤ٌمً  ضُمْٕمالً  يٕمتؼم هذا وإٟمام قمٛمٚمٝمؿ،

 ومال وًمذًمؽ اًمٜمٞم٦م، سم٤مظمتالف ذقم٤مً  طمٙمٛمف خيتٚمػ اًمقاطمد اًمٕمٛمؾ أن وٓؿمؽ 

ً، اح٤مل هذا ي٠مظمذ أن سملم اًمتٗمريؼ هذا يًتّمٖمر أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل  ي٠مظمذه أن وسملم أضمرا

 ذًمؽ ضمقهري: شمٗمريؼ ٕنف اًمتٗمريؼ: هذا يًتّمٖمر أن يٜمٌٖمل ٓ ُم٤ًمقمدة، أو شمٕمقيْم٤مً 

 .اًمٜمٞم٦م سم٤مظمتالف أُمره خيتٚمػ اًمقاطمد اًمٕمٛمؾ أن اًمث٤مسم٧م ُمـ ٕنف

 ًمٚمٗم٘مراء ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن ومٞمف اًمذي اًمّمحٞمح احلدي٨م: ذًمؽ قمغم إدًم٦م وُمـ

 ُمع صدىم٤مت، ُمـ سمف ي٘مقُمقن ُم٤م قمغم إهمٜمٞم٤مء يٖمٌٓمقن ويم٤مٟمقا  إًمٞمف، أُمرهؿ ؿمٙمقا  طمٞمٜمام

 قمٚمٞمٝمؿ يتٗمقىمقن ًمٙمٜمٝمؿ واًمّمٞم٤مم، اًمّمالة ذم اًمٕم٤ٌمدات ذم ًمٚمٗم٘مراء ُمِم٤مريمتٝمؿ

 شمًٌٞمح٦م يمؾ ذم ًمٙمؿ إن: »سم٘مقًمف اعمٕمرووم٦م اًم٘مّم٦م ذم اًمًالم قمٚمٞمف وم٠مضم٤مهبؿ سم٤مًمّمدىم٤مت،

 وهنل صدىم٦م سم٤معمٕمروف وأُمر صدىم٦م شمٙمٌػمة يمؾ وذم صدىم٦م، حتٛمٞمدة يمؾ وذم صدىم٦م،

 أج٠ميت اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا . »اًمِم٤مهد هٜم٤مش صدىم٦م أطمديمؿ سمْمع وذم صدىم٦م، اعمٜمٙمر قمـ

 يٙمقن أخٞمس طمرام، ذم ووٕمٝم٤م إن أرأجتؿ. ٟمٕمؿ: ىم٤مل أضمر؟ قمٚمٞمٝم٤م وًمف ؿمٝمقشمف أطمُدٟم٤م

 ش.أضمر قمٚمٞمٝم٤م ًمف يٙمقن احلالل ذم ووٕمٝم٤م إذا ومٙمذًمؽ: ىم٤مل. سمغم: ىم٤مل وزر؟ قمٚمٞمف
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 قمٚمٞمٝم٤م ًمف ويمت٥م ؿمٝمقشمف ىم٣م ذاك ؿمٝمقشمف، ىم٣م وهذا ؿمٝمقشمف ىم٣م هذا: وم٢مذاً 

 .وزر قمٚمٞمف يمت٥م ؿمٝمقشمف ىم٣م: وأظمر أضمر،

َؾ  اًمقاطمد، اًمٕمٛمؾ ذم وإظمرى ٟمٞم٦مٍ  سملم اًمتٗمريؼ هذا قمغم وسمٜم٤مءً    اًمٕمٚمامء سمٕمض وَمّمَّ

 قِوح٦ماعم إُمثٚم٦م سمٕمض وميسمقا ش سم٤مًمين٤مت إقمامل إٟمام: »اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م قمغم اًمٙمالم

 ودظمؾ سمٚمده، إمم رضمع صمؿ ؾَم٤ْموَمرَ  رضمالً  أن ًمق: ىم٤مًمقا  احلدي٨م، ُمـ اًمٜمقع هذا أمهٞم٦م ذم

ٌَلمَّ  ًمٙمـ ًمزوضمتف، شم٤مئ٘م٤مً  يٙمقن اعم٤ًمومر اًمرضمؾ احل٤مل وسمٓمٌٞمٕم٦م أهٚمف، وضم٤مُمع داَره،  ًمف شَم

 أو أظمتٝم٤م حمٚمٝم٤م طَمّؾ  أهٚمٝم٤م قمٜمد ذه٧ٌم اًمزوضم٦م ُم٤م ُٕمرٍ  اًمزوضم٦م: ًمٞم٧ًم هذه سم٠من سمٕمد

ة ٌَلمَّ  ًمٙمـ اخلٓم٠م، إُمر ذم وىمع: يٕمٜمل هٜم٤مك آظمره، إمم أظمرى اُمرأ  ذم ضم٤مُمٕمٝم٤م طمٞمٜمام شَم

 .قمٚمٞمف إصمؿ ٓ ومٝمذا طمالًمف، أهن٤م فمٜمف

 ومخرج سمزوضمتف، ىم٤مٟمع همػم ًمٙمٜمف ُمتزوج رضمؾ: مت٤مُم٤مً  هذا قمٙمس آظمر ُمث٤مل ي٘م٤مسمٚمف

 هٜم٤مك أن يٕمرف يم٤من داراً  دظمؾ ومٚمام اًمٜم٤ًمء، سمٕمض ُمع ؿمٝمقشمف ىمْم٤مء يٌتٖمل ًمٞمٚم٦م ذات

 هل هب٤م وإذا ُمٜمٝم٤م، ؿمٝمقشمف ىم٣م ظم٤مومت٦م أنقار حت٧م ـمٌٕم٤مً  اُمرأة إًمٞمف وم٘مدُم٧م ُمقُم٤ًمت،

 ظمرضم٧م أجْم٤مً  سمدوره٤م هل احلرام، ذم ؿمٝمقشمف ًم٘مْم٤مء اًمدار ُمـ ظمرج ح٤م ٕنف زوضمتف:

 زوضم٤من، مه٤م ًمٙمـ ُمٕمروم٦م، همػم قمغم هب٤م وم٤مًمت٘مك احلرام، اًمِمٝمقة هذه ُمثؾ قمـ شمٗمتش

 ؿمٝمقهت٤م ىمْم٧م سم٤مًمت٤مزم وهل زوضمتف، ُمـ ؿمٝمقشمف ىم٣م أطمدمه٤م أن وًمق آصمامن، ًمٙمٜمٝمام

 همػم ومٝمق طمالًمف، همػم واىمع أنف ُمع وم٤مٕول احلرام، ذم يم٤مٟم٧م اًمٜمٞم٦م ًمٙمـ زوضمٝم٤م، ُمـ

 إقمامل إٟمام: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ح٤مذا؟ آصمؿ، ومٝمق طمالًمف واىمع أنف ُمع: وأظمر آصمؿ،

 ش.سم٤مًمين٤مت

 ويمالمه٤م ُم٠مزور،: وأظمر ُم٠مضمقر: أطمدمه٤م اًمنمقمل، اًمٕمٚمؿ يٕمٚمامن رضمالن: وم٢مذاً  

 .اًمٜمٞم٦م سم٤مظمتالف ومٞمختٚمٗم٤من راشم٥م، هلام

 هذه إمم اًمٜمٔمر ًمٗم٧م اعمنموع هذا ُمع ي٘مؽمن أن جي٥م أنف اقمت٘م٤مدي ذم وًمذًمؽ 

 وضمؾ، قمز اهلل ـم٤مقم٦م ذم اإلظمالص قمدم قمغم ُم٤ًمقمدة اًم٘مْمٞم٦م سمتٙمقن وإٓ احل٘مٞم٘م٦م،

 أطم٤مـمقا  ىمد اعمنموع هذا قمغم اًم٘م٤مئٛمقن يٙمقن وًمٙمل اًمٜم٤مس، شمٕمٚمٞمؿ ذًمؽ وُمـ

ٟمٌف، مجٞمع ُمـ اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ سم٤معمنموع  طمٞمٜمام صٜمٕم٤مً  حيًٜمقن أهنؿ ومٙمام ضمقا
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 ُمـ يم٤من قمٚمؿ أيَّ  ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس سمٕمض ًمتٗمريغ اعم٤ًمقمدات: هذه مجع ذم طمٞمثٞم٤مً  يًٕمقن

 اعمَُٕمّٚمٛملم ه١مٓء شمقضمٞمف يتقًمقا  أن جي٥م ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤م يمام اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمقم

 إن اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى ذيمرى هذه اًمٕم٤معملم، رب هلل شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ذم خيٚمّمقا  أن إمم

 .اهلل ؿم٤مء

 قمغم أدًم٦م ذقمٞم٦م، ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اعم٠ًمخ٦م اًمٌح٨م، ُٟمْرضِمع ًمق: يٕمٜمل ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ذيمرت، يمام ُمٜمٝم٤م ئمٝمر: يٕمٜمل اًمتل وإدًم٦م اًمتالوة، قمغم إضمر أظمذ ذقمٞم٦م

 ىمقس؟ إًمٞمف ُأْهِدي اًمذي واًمِمخص

 وم٠من٤م إضمر، يمٚمٛم٦م شمٙمرر ُمٜمؽ أؾمٛمع أزال ٓ: ًمؽ ىمٚم٧م إذا شم١ماظمذين ٓ :اًمِمٞمخ

 .إضُمرة أظمذ جيقز ٓ أنف سمٞم٤من صدد ذم ٕنٜم٤م شمٕمديٚمٝم٤م: أرضمقا 

 ُُمَ٘مٜمّٜم٦م سمٓمري٘م٦م اًمٖمٜم٤مئؿ قمٚمٞمٝمؿ شم٘مًؿ اعمج٤مهديـ أن اًمٜمٌقي٦م، اًمًػمة ُمـ ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ

 ذم جلٝم٤مدهؿ أضمراً  ًمٞمس هلؿ شمٕمٓمك اًمتل اًمٖمٜم٤مئؿ هذه أن ومالؿمؽ اًمنميٕم٦م، ذم ُمٕمرووم٦م

 اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم ضمٝم٤مدهؿ قمغم وضمؾ قمز اهلل ُمـ وُمٙم٤موم٠مة شمٕمقيض هذا وإٟمام اهلل، ؾمٌٞمؾ

 .ضمداً  ُمتٜم٤مهٞم٦م ِدىم٦َّم ومٞمف وم٤مُٕمر ذًمؽ وُمع

 يٙمقن ٓ أنف ُمع أضمره، صمٚم٨ُم  ذه٥م همٜمؿ إذا اعمج٤مهد أن ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء ىمد 

 ىم٤مصداً  يٙمـ مل وهق اح٤مدي، اًمٙم٥ًم هذا ُأقمٓمل ومألنف اهلل، وضمف إٓ ضمٝم٤مده ذم ىم٤مصداً 

 ....اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد ذم أضمره صمٚم٨م يذه٥م أصٚمف، ُمـ قمٛمٚمف حيٌط وإٓ ًمف،

 صحٞمح؟ طمدي٨م هذا قمغم ذم :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي اعمٕمٜمك، هبذا ُمًٚمؿ صحٞمح ذم احلدي٨م :اًمِمٞمخ

سم٤مً  وأُمث٤مًمف احلدي٨م هذا ُمـ ومٜم٠مظمذ  اح٤مل أظمذ جيٞمز ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ؿمٕمٌت٤من، ًمف ضمقا

م وضمؾ، قمز اهلل ًمقضمف خمٚمّم٤مً  هب٤م ىم٤مم إذا قم٤ٌمدة، ُم٘م٤مسمؾ  ُمـ إُم٤م اح٤مل، هذا إًمٞمف وىَمدَّ

 .اًمقاضم٤ٌمت هبذه اًم٘مٞم٤مم ذم ُمٜم٤مسمف يٜمقب ُمـ أو احل٤ميمؿ اًمدوًم٦م

 ذم اومؽموٜم٤م وًمق قمٛمٚمف، صمقاب ُمـ ُيَ٘مّٚمؾ ىمد اح٤مل هذا أظمذ: أظمرى ضمٝم٦م وُمـ

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمف ـم٤مقم٦م ذم يمٚمف اإلظمالص ذًمؽ
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 ضم٤مئز، أنف اعمًٚمؿ سمف ي٘مقم قمٛمؾ يمؾ ذم إصؾ أن ذيمره، ؾمٌؼ ُم٤م إمم ومٞمْم٤مف

 ؾمٌٞمؾ ذم اًمًٕمل هذا ُمثؾ حيرم ُم٤م اًمنمع ذم ٟمجد وٓ ظم٤مص، ٟمص إمم حيت٤مج وحتريٛمف

 سمٌٕمض ًمٚم٘مٞم٤مم وشمٗمريٖمٝمؿ اعمًٚمٛملم ُمـ إومراد سمٕمض ًمتخّمٞمص إُمقال: مجع

 .اًمديٜمٞم٦م اًمقاضم٤ٌمت

 هل٤م اعمِمٝمقد اًمثالصم٦م اًم٘مرون ذم طمتك اعمًٚمٛملم قمٛمؾ ضمرى يم٤من: اًم٥ًٌم هلذا 

 وإٟمام أضمقراً  ٟم٘مقل ٓ هلؿ يٕمٓمقن يم٤مٟمقا  يمٚمٝمؿ واعمٗمتقن ُمثالً  وم٤مًمُ٘مْم٤مة سم٤مخلػمي٦م،

 اًمٜم٤مس هل١مٓء اًمتٗمريغ قمغم اعم٤ًمقمدة ُمـ إًمٞمف أذٟم٤م ح٤م هق اًمراشم٥م هذا ويم٠منف رواشم٥م،

 سم٤مًمٜم٦ًٌم إؾمػ ُمع أنف ودم٤مرب، وىم٤مئع ُمـ ٟمِم٤مهده ُم٤م قمغم سمٜم٤مءً  سمقاضمٌٝمؿ ي٘مقُمقا  أن

  طمتك ي٘مؾ ي٠مظمذ إظمالصٝمؿ أن اًمٕمٛمؾ، هلذا يٗمرهمقن اًمذيـ إومراد ه١مٓء ُمـ ًمٙمثػم

 .يْمٛمحؾ أن ًمٞمٙم٤مد

 ىمد قمام يٍمومٜم٤م أن يٜمٌٖمل اًمقاىمع هذا ُمثؾ أن ٟمرى ٓ ٟمحـ احل٤مًم٦م هذه ذم ًمٙمـ 

 ٟمحـ ٕنٜم٤م اًمنمقمل: اًمٕمٚمؿ ًمتٕمٚمٞمؿ اًمتٗمرغ قمغم اًمٜم٤مس، ه١مٓء ُم٤ًمقمدة صدد ذم ٟمٙمقن

 ُمـ ٟمحـ قمٚمٞمٜم٤م ومام ىمٍموا هؿ وم٢مذا سمقاضمٌٝمؿ، ي٘مقُمقا  أن هؿ وقمٚمٞمٝمؿ سمقاضمٌٜم٤م، ٟم٘مقم

 ضورة قمغم شمٜمٌٞمٝمٝمؿ يٜمٌٖمل سم٠منف إًمٞمف، أخٛمح٧م اًمذي اًم٤ًمسمؼ سم٤مًمنمط ًمٙمـ ُم١ماظمذة،

سم٤مً  حييين ُم٤م هذا قمٛمٚمٝمؿ، ذم وضمؾ قمز هلل اإلظمالص  ًمف اًمذي اًم١ًمال هذا قمغم ضمقا

 ذم اًمٕمٚمؿ ـمالب أو اًمٕمٚمامء سمٕمض شمٗمريغ ؾمٌٞمؾ ذم إُمقال مجع ضمقاز ؿمٕم٦ٌم: ؿمٕمٌت٤من

 .اًمٕمٚمؿ ٟمنم

 اًمراشم٥م؟ أو اًمتٕمقيض ذًمؽ ي٠مظمذوا أن هل١مٓء جيقز هؾ: إظمرى واًمِمٕم٦ٌم

 .ٟمٕمؿ: ٟم٘مقل

ً، ي٠مظمذوٟمف ٓ ًمٙمـ   واهلل قمٜمدي ُم٤م هذا راشم٤ًٌم، أو شمٕمقيْم٤مً  ي٠مظمذوٟمف وإٟمام أضمرا

 .أقمٚمؿ

  (11:  15: 59/   777/  واًمٜمقر اهلدى)
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 إذان ظذ إجر أخذ

 رواشم٥م، أضمر سمٜم٠مظمذ يمٜم٤م إطمٜم٤م هلل احلٛمد إذان، قمغم ًمألضمر سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 وٓ سمٜم٠مذن ٓ أظمذٟم٤مه٤م ُم٤م وإذا اًمِمٝمر، ُمـ واًمٕمنميـ اًم٤ًمسمع يقم ٟم٠مظمذه دٟم٤مٟمػم ومٚمقس

 .وإي٤مك اهلل مح٤مٟم٤م اًمٜم٤مس أهمٚم٥م هٞمؽ يٕمٜمل سمٜمداوم،

 .آُملم مهللا :اًمِمٞمخ

ٌَلِم  اًمِمٞمخ ومٚمق :اًم٤ًمئؾ  أنف قمٚمامً  هذه؟ واحل٤مًم٦م اًمرواشم٥م هذه أظمذ طمٙمؿ ًمٜم٤م ُي

 ٕهن٤م اعمًجد: سمٞمخدم ُم٤م اًمثالصم٤مء، يقم سمس اعمًجد سمٞمخدم أجْم٤ًم؟ اعمًجد سمٞمخدم

ه ُم٤م يٕمٜمل ٟمريد إطمٜم٤م قمٓمٚم٦م،  .اهلل طمٗمٔمف ؿمٞمخٜم٤م يرا

 اًمقزارة ذم ُمقفمػ أو ُم١مذن يمؾ ومٞمف يِمؽمك ًمٗمٔمل ظمٓم٠م هٜم٤مك: أوًٓ  :اًمِمٞمخ 

 ىمد هق ممـ همػمه ُمع ظمٓم٠م ذم يِمؽمك ومٝمق وفمٞمٗمتف، ذم خمٚمّم٤مً  يم٤من وًمق إوىم٤مف، وزارة

 .اًمتٕمٌػم ذم يِم٤مريمٝمؿ ًمٙمـ اإلظمالص، قمدم ذم يِم٤مريمٝمؿ ٓ

 اًمٜم٤مس فمقاهر أجْم٤مً  ًمُٞمّْمٚمِح ضم٤مء أنف ومقائده، دائرة وؾمٕم٦م يمامًمف ُمـ واإلؾمالم 

 قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ ُمـ ظمػم، سمٙمؾ ضم٤مءهؿ وىمٚمقهبؿ، سمقاـمٜمٝمؿ وم٘مط وًمٞمس وأخٗم٤مفمٝمؿ،

 ي٘مقًمـ ٓ» اًمٜم٤مس، قمٜمد سمف شمٕمتذر سمٙمالم شمٙمٚمٛمـ ٓش ُمٜمف ُيْٕمَتذر وُم٤م إي٤مك» اًمًالم

ٌَُث٧م أطمديمؿ  ش.ًَمِ٘م٧ًم وًمٙمـ ٟمٗمز، ظَم

 اًمرؾمقل ومٍمف ظمٌٞمث٦م، اخلٌٞم٨م ًمٗمٔم٦م ًمٙمـ واطمد، ُمٕمٜم٤ممه٤م وظمٌث٧م ًم٘م٧ًم 

 اعمٕمٜمك ٟمٗمس شُم١َمّدي ًمٓمٞمٗم٦م سمٚمٗمٔم٦م ي٠متق أن ُمٜمٝمؿ وأراد اًمٚمٗمظ، هبذا يتٚمٗمٔمقا  أن اعمًٚمٛملم

ٌُث٧م أطمديمؿ ي٘مقًمـ ٓ»  ش.ًَمِ٘م٧ًم وًمٙمـ ٟمٗمز، ظَم

 ذم ُم٤م قمامَّ  شُمَٕمؼِم  اًمتل واًمٕم٤ٌمرة اًمٚمٗمٔم٦م خيت٤مر أن جي٥م اإلٟم٤ًمن أن ُمٜمف ُي١ْمظمذ هذا 

 .يمثػماً  ي٘مع وهذا يمذا، ىمّمدت أن٤م واهلل ي٘مقل سمٙمالم يتٙمٚمؿ وٓ مت٤مُم٤ًم، ٟمٞمتف

 .اًمديٜمٞم٦م إُمقر ذم إُمر يٙمقن ومٙمٞمػ اًمٕم٤مدي٦م إُمقر ذم يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا 
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 جيقز ٓ مم٤م  ط  اهلل سمرؾمقل أو سم٤مهلل شمتٕمٚمؼ سمٙمٚمٛم٦م يتٚمٗمظ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز وٓ 

 .طمًٜم٦م يم٤مٟم٧م ٟمٞمتف أن وًمق ي٘م٤مل، أن يٜمٌٖمل وٓ

 وٟم٠مظمذ وٟم١مِذن اًمٜم٤مس ٟم١مم ٟمحـ ي٘مقل أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ: ًمٜم٘مقل شَمْقـمَِئ٦م هذه 

 أيب سمـ قمثامن َٟمٌِٞمُّٜم٤م سمف أوص اًمذي اًمذيمر اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م يّمدم هذا ٕن أضمراً:

 قمـ اعمًٚمؿ ي٘مقل ومٙمٞمػش أضمًرا  أذاٟمف قمغم ي٠مظمذ ٓ ُم١مذٟم٤مً  واختذ: »ًمف ىم٤مل طملم اًمٕم٤مص

، إُم٤مُمتل وقمغم أذاين قمغم آظمذ أن٤م ٟمٗمًف  ي٠مظمذه ُم٤م طمٙمؿ ُم٤م: ي٘م٤مل أن إصؾ أضمًرا

 ًمٜمجٞم٥م ذًمؽ، وٟمحق واخلٓم٤مسم٦م واًمت٠مذيـ يم٤مإلُم٤مُم٦م ذقمٞم٦م وفمٞمٗم٦م اًمدوًم٦م ذم اعمقفمػ

 جيقز ٓ ٕنف ؾمح٧م: وهق إصمؿ ومٝمق أضمراً، يمقٟمف قمغم أظمذه إذا: ومٜم٘مقل هذا قمغم

 أن جي٥م وإٟمام اًمدٟمٞم٤م، طمٓم٤مم ُمـ قم٤مضمالً  أضمراً  هب٤م ي٘مقم قم٤ٌمدةٍ  قمغم ي٠مظمذ أن ًمٚمٛمًٚمؿ

َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م: ﴿وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل يمام اهلل، وضمف سمذًمؽ يٌتٖمل ٌُُدوا إِ َ  ًمِٞمَْٕم  ًَمفُ  خُمْٚمِِّملمَ  اّللَّ

ـَ   [.5: اًمٌٞمٜم٦م﴾ ] اًمِدي

 ذم واًمتٛمٙملم واعمجد واًمًٜم٤مء سم٤مًمرومٕم٦م إُم٦م هذه سمنّموا: »اًمًالم قمٚمٞمف وىم٤مل 

 ه١مٓء ومٙمؾش ٟمّمٞم٥م ُمـ أظمرة ذم ًمف ومٚمٞمس ًمٚمدٟمٞم٤م، قمٛمالً  ُمٜمٝمؿ قمٛمؾ وُمـ إرض،

 وضمؾ، قمز اهلل ًمقضمف ظم٤مًمّم٦م ٟمٞمتٝمؿ شمٙمقن أن جي٥م اًمنمقمٞم٦م، اًمقفم٤مئػ ذم اعمقفمٗملم

ٌَؾ ُمـ راشم٥م ضم٤مءهؿ إن ُّيٛمٝمؿ ٓ هذا سمٕمد  .أضمراً  ي٠مظمذوه مل هؿ إذا اًمدوًم٦م، ىِم

 .اهلل رقم٤مك :اًم٤ًمئؾ

 ُمـ ًمف ُيَرشم٥َّم ُم٤م ي٠مظمذ أن يٜمٌٖمل ٓ مجٞمٕم٤ًم، احل٤مضيـ وُمع ُمٕمل ورقم٤مك :اًمِمٞمخ

 .ومٕمالً  راشم٥م هق وإٟمام أضمر، أنف قمغم راشم٥م

 إنقريـ اًمٕمٛمريـ قمٝمد ذم وسمخ٤مص٦م إول، اإلؾمالُمل اًمت٤مريخ ُمـ ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ 

 أو يمٌػماً  ُمًٚمؿ ًمٙمؾ جيٕمال أن طم٤موٓ سم٠مهنام اًمٕمزيز، قمٌد سمـ وقمٛمر اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 ي٘مقم وفمٞمٗم٦م ُم٘م٤مسمؾ يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ اًمدوًم٦م ُمـ وم٤مًمراشم٥م اًمدوًم٦م، ُمـ راشم٤ٌمً  صٖمػًما 

ٌَؾ ُمـ ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع جم٤مٟم٤ًم، راشم٤ٌمً ... يٙمقن أن يٜمٌٖمل وإٟمام اعُمَٙمٚمػ هب٤م  اًمدوًم٦م: ىِم

 .سم٤مٔظمرة ًمٚمٕمٛمؾ ويٜمٍمومقا  سم٤مًمدٟمٞم٤م، آهتامم قمـ همٜمك ذم اعمًٚمٛمقن ًمٞمٕمٞمش وذًمؽ
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ش ٟمقى ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ وإٟمام سم٤مًمين٤مت، إقمامل إٟمام: »ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع هٜم٤م: وم٢مذاً َ 

 أظمذه وُمـ ؾمح٧م، ومٝمق ي٠مظمذه ُم٤م وهق آصمؿ، ومٝمق أضمر أنف قمغم اًمراشم٥م هذا أظمذ ومٛمـ

 ذم أنف دام ُم٤م اهلل ؿم٤مء إن ذًمؽ ُمـ سم٠مس ومال يٗمقشمف، قمام واًمتٕمقيض اًمراشم٥م سم٤مب ُمـ

 .وضمؾ قمز هلل قم٤ٌمدشمف ذم خمٚمص ىمٚمٌف

 ه١مٓء سمٕمض قمغم ختٗمك دىمتٝم٤م وُمـ شَمِدّق، أُمقر قمغم اًمتٜمٌٞمف ُمـ سمد ٓ هٜم٤م وًمٙمـ 

 اعمقفمٗملم ه١مٓء سمٕمض أرى أنٜمل ُمثالً  ذًمؽ ُمـ اًمديٜمٞم٦م، اًمقفم٤مئػ سمٕمض ذم اعمقفمٗملم

 جم٤مز وم٠مىمقل ُُمـَج٤مز سم٠منف وَم٠ُمضم٤مب وم٠مؾم٠مل إج٤مم، سمٕمض ذم وفمٞمٗمتٝمؿ أداء قمغم يقافمٌقن ٓ

 جم٤مز؟ ؿمق اًمديٜمٞم٦م، اًمقفم٤مئػ همػم أجش، همػم اًمدوًم٦م اًمقفم٤مئػ ذم هذا

 .يمامن واًم٧ًٌم ٓ، :اًم٤ًمئؾ

 يمؾ سمٕم٤مدة شم٠مثر أنف اعمر ُمر: وأطمالمه٤م ؿمٞمئلم أطمد قمٚمٞمف همٚم٥م اعمج٤مز ومٝمذا :اًمِمٞمخ

ئ٥م اًمذي وهذا سم٤مًمٌٜمؽ اًمذي هذا وم٤معمقفمٗملم اعمقفمٗملم،  سم٤مجلامرك اًمذي وهذا سم٤مًميا

 ومٝمق أظمريـ، قمٜمد اًمٕم٤مدة هذه قمٚمٞمف ومٖمٚم٧ٌم إضم٤مزات، إيش؟ هلؿ ه١مٓء آظمره، وإمم

 .قمٗمًقا  هٙمذا ي٘مقهل٤م

 احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أن إمم آٟمٗم٤ًم، أذٟم٤م اًمتل سم٤مًٕمٗم٤مظ يتٕمٚمؼ ٕنف ُمرّ  هذا: أظمر 

سمٜم٤م  هذا سمف ٟمتٚمٗمظ أن يٜمٌٖمل ُم٤م سمٌمء ٟمتٚمٗمظ أن قمـ وهن٤مٟم٤م شم٠مديٌٜم٤م، وأطمًـ وأّدسمٜم٤م َهذَّ

 قمدم يًتًٞمغ أنف ذًمؽ وُمٕمٜمك اإلضم٤مزة، هذه يًتًٞمغ واىمٕم٤مً  يٙمقن أن وإََُمرّ  ُُمّر،

 سم٤مًمٜم٤مس يّمكم اًمذي اًمديٜمٞم٦م، اًمٕم٤ٌمدات ذم اإلضم٤مزة هذه شمٗمًػم هق هذا سم٤مًمٓم٤مقم٦م، اًم٘مٞم٤مم

 ُي١َمِذن واًمذي إُم٤مُم٤ًم، يّمكم وٓ جم٤مز أن٤م ىمقًمف ُمٕمٜمك إيش ظمٚمٗمف، يّمكم ُمـ أضمر ًمف إُم٤مُم٤مً 

ن ُمـ» ي٘مقل طمدي٨م وهٜم٤مك ومْم٤مئٚمف، قمرومتؿ وىمد  أجش ٟمًٞم٧مش ؾمٜملم ؾمٌع هلل أذَّ

 ُيٜمَْٕمش أن ديٜمٞم٦م، وفمٞمٗم٦م ًمٚمٛمقفمػ جيقز ٓ: اًمِم٤مهد..احلدي٨م ذم ضم٤مء اًمذي اًمٗمْمؾ

 ُأىَمّٞمد أن أريد هل٤م، طم٤مضم٦م همػم ذم وهق هب٤م ويتٛمتع ًمف، إوىم٤مف يٕمٓمٞمٝم٤م اًمتل سم٤مإلضم٤مزة

 يتٛمٙمـ وٓ قم٤مئٚم٦م، رب اًمرضمؾ يٙمقن وىمد إـمالىمف، قمغم ُيْٗمَٝمؿ ٓ طمتك اًم٤ًمسمؼ، يمالُمل

 وًمقمل سمذًمؽ،  ُم٤مٟمع ذم ُم٤م اإلضم٤مزة، وىم٧م ذم إٓ سمٞمتف أهؾ أو سمٞمتف ًمقازم سمٌٕمض سم٤مًم٘مٞم٤مم

 إمم خيٓم٥م أو ي١مذن أو قمٜمف سمديالً  يّمكم ؿمخص قمٜمف جيٞم٥م أن ُم٤مٟمع ذم ُم٤م رؾمٛمٞم٤مً  ُيـَجز
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 أو ٟمٔم٤مُمٞم٦م إضم٤مزة ي٠مظمذ أن إمم سمح٤مضم٦م ًمٞمس احل٤مًم٦م هذه وذم ذقمٞم٤ًم، قمذراً  ًمف ٕن آظمره،

 هق ذًمؽ ُمع إًمٞمٝم٤م، سمح٤مضم٦م ًمٞمس أنف يِمٕمر سمح٤مضم٦م ًمٞمس ومٝمق ي٘مقًمقن، يمام روشمٞمٜمٞم٦م

 أنف اعمقفمػ هذا يِمٕمر أن ومٞمج٥م اعمقفمٗملم، يمؾ هب٤م يتٛمتع اًمتل اإلضم٤مزة هبذه يتٛمتع

 اًمقفمٞمٗم٦م ُمـ وفمٞمٗم٦م ذم اهلل قمٜمد اًمتٕمٌػم صح إذا اعمقفمػ هذا اعمقفمٗملم، يم٤ًمئر ًمٞمس

 هذه جم٤مز، أن٤م وي٘مقل ويتج٤مهٚمٝم٤م اعمٜم٘م٦ٌم وهذه اًمٗمْمٞمٚم٦م، هذه يٜمًك ومٙمٞمػ اًمديٜمٞم٦م،

 .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى ذيمرى

 إذا اعم٘م٤مسمؾ ي٠مظمذ وٓ سم٤مًمٕمٛمؾ، ي٘مقم أنف[ شمقاومؼ] إوىم٤مف وزارة ؿمٞمخ، :اًم٤ًمئؾ

 .قمٚمٞمف يٕمٞمش أن يًتٓمٞمع آظمر ُمّمدر ًمف يم٤من

 ومٝمق قمٜمف اؾمتٖمٜمك وإن ًمف، ومٝمق اًم٤ًمسمؼ سم٤مًمنمط أظمذه إذا قمٚمٞمؽ، ومٝمٛم٧م :اًمِمٞمخ

 قمٛمر طمدي٨م ُمـ اؾمتٗمدٟم٤مه مم٤م اًمقاطمدة احل٤مًم٦م وهذه واطمدة، طم٤مًم٦م ذم إٓ ًمف، ظمػم

 ي٤م وم٠مىمقل ُمٜمف، أقمٓم٤مين ُم٤مل ضم٤مءه إذا ط  اهلل رؾمقل يم٤من قمٛمر ي٘مقل قمٜمف، اهلل ريض

 ُم٤م قمٛمر ي٤م: »ًمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٞم٘مقل ُمٜمل، سمف أومم هق ُمـ إمم أقمٓمف اهلل رؾمقل

وم٦م همػم وٟمٗمًؽ ُم٤مل ُمـ اهلل آشم٤مك  ش.ومخذه إًمٞمف ُُمنْمِ

  (11:  55: 77/  797/  واًمٜمقر اهلدى)

   (17:  11: 57/  797/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افراتى مـ صئ وإظطوئف بوفـوس فؾصالة ؽره اإلموم إكوبي حؽؿ

 أهنؿ وإذان اإلُم٤مُم٦م ًمرواشم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك ؾمٌؼ ومٞمام ذيمرشمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ..اجلٕم٤مًم٦م ُمـ ي٠مظمذوا أن هلؿ جيقز

٤ًٌم واجلٕم٤مًم٦م اًمراشم٥م ومال، اًمراشم٥م أُم٤م: ىمٚم٧م ُم٤م أن٤م :اًمِمٞمخ  ٓ واطمد، سمٛمٕمٜمك شم٘مري

 .أضمًرا  ذًمؽ ي٠مظمذ أن جيقز

 سم٤مًمذات.. قمٜمٝمؿ يٜمٞمٌقن صمؿ إضمر ي٠مظمذون: يٕمٜمل اًمقاىمع ٟمرى أن ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 يّمٚمقن وهؿ أظمذوه، اًمذي ُمـ سمًٞمط رء يٕمٓمقهنؿ أن٤مس قمٜمٝمؿ يٜمٞمٌقن إئٛم٦م

 .هٙمذا ي٠مظمذون يم٠مهنؿ وه١مٓء سم٤مًمٜم٤مس
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، ي٠مظمذون ُم٤م ي٠مظمذون أهنؿ دًمٞمؾ هذا :اًمِمٞمخ  ومٝمذا إضمقر، أبٓمؾ ُمـ وهذا أضمًرا

٤ًٌم ذوني٠مظم ٕهنؿ إـمالىًم٤م: اًمقضمقه ُمـ سمقضمف جيقز ٓ  سم٠مُمر، اًم٘مٞم٤مم ُم٘م٤مسمؾ ٦موضمٕم٤مًم راشم

 سمقاضمٌف ي٘مقم ٓ راشم٥م ًمف اعمرشم٥م يم٤من وم٢مذا اإلؾمالُمٞم٦م، ًمألُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إُمقر ًمْمٌط

 سمقاضمٌف ي٘مقم ٓ هق ي٠مظمذه وم٤مًمذي قمٜمف ي٠مظمذه ُم٤م يٕمٓمٞمف وٓ ؿمخًّم٤م قمٜمف يٜمٞم٥م وإٟمام

 .ذًمؽ ًمف جيقز ٓ طمرام هق وم٢مٟمام

 (11:55:57/ (55) ضمدة ومت٤موى)

 وافتلذيـ اإلمومي ظذ إُجرة أخذ

 ُُمـَٛمثَّٚم٦م اًمدوًم٦م ُمـ يم٤معمٙم٤موم٠مة واًمت٠مذيـ، اإلُم٤مُم٦م قمغم إضمرة أظمذ طمٙمؿ ُم٤م: اعمٚم٘مل

 رؾمٛمل قمٛمؾ وًمف هذا قمٛمٚمف ذم ُمتٓمقع اعم١مذن أو اإلُم٤مم هذا أن ُمع إوىم٤مف، سمقزارة

 وم٤مًمدوًم٦م ُم١مذٟم٤ًم، أو إُم٤مُم٤مً  يٙمقن أن يًتٓمٞمع اعمقفمػ ٟمٔم٤مم، ذم هٜم٤مك قمٜمدٟم٤م همػمه؟ آظمر

 ومحٙمؿ اًمرؾمٛمل: اًمراشم٥م ُمٜمٝم٤م ي٠مظمذ صم٤مٟمٞم٦م وفمٞمٗم٦م وقمٜمده إُم٤مُمتف، قمغم ُمٙم٤موم٠مة شمٕمٓمٞمف

 هذا؟

 اًمدوًم٦م؟ ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمقفمٞمٗم٦م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ يمذًمؽ، اًمدوًم٦م ُمـ: اعمٚم٘مل

 ومٙمٞمػ وفمٞمٗمتلم: سملم سم٤مجلٛمع شمًٛمح ٓ قم٤مُم٦م اًمدول أنف ٟمٕمرف ٟمحـ ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 هذا؟

 .هذا ٟمٔم٤مم قمٜمدٟم٤م: اعمٚم٘مل

 .ه٤مت :اًمِمٞمخ

 .واًمت٠مذيـ اإلُم٤مُم٦م ذم وم٘مط: اعمٚم٘مل

ًُم٤م آه، :اًمِمٞمخ  .ًمإلُم٤مم يٕمٜمل إيمرا

 . يًٛمك ُم٘مٓمقع راشم٥م، ُم٘مٓمقع يٕمٓمقهن٤م ُمٙم٤موم٠مة ُمٙم٤موم٠مة،: اعمٚم٘مل
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 هؾ أضمراً : شم٘مقل ضمٝم٦م ُمـ شمٜم٤مىمض، أتّمقر يمام ؾم١ماًمؽ ذم ورد أن٧م ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 .ُمٙم٤موم٠مة: سمت٘مقل ضمٝم٦م وُمـ جيقز،

 .ٟمٕمؿ: اعمٚم٘مل

 .اعمٙم٤موم٠مة همػم وإضمر :اًمِمٞمخ

 .يًٛمك ُم٘مٓمقع راشمٌف ًمٙمـ ؿمٝمري، راشم٥م هق: اعمٚم٘مل

 قمكّم؟ ومٝمٛم٧م هؾ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ أي :اعمٚم٘مل

 واًمتذيمػم؟ يٕمٜمل اًمتٜمٌٞمف وم٘مط ىمّمد أن٤م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ أي :اعمٚم٘مل

ءً  ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ  ُمتخّمّم٤مً  يم٤من أو أظمرى، وفمٞمٗم٦م ذم ُمقفمٗم٤مً  اإلُم٤مم يم٤من ؾمقا

 ي٠مظمذوا أن ذقمٞم٦م، وفمٞمٗم٦م اعمقفمٗملم هل١مٓء جيقز ومال اخلٓم٤مسم٦م: أو اًمت٠مذيـ أو ًمإلُم٤مُم٦م

 ٕن أضمراً: ذًمؽ ي٠مظمذوا أن هلؿ جيقز ٓ ُمٙم٤موم٠مة، أو راشم٤ٌمً  أظمػماً  ىمٚم٧م يمام هلؿ ي٘مدم ُم٤م

 ًمٞم٧ًم اًمدٟمٞم٤م، طمٓم٤مم ُمـ رء هب٤م ي٘مّمد أن جيقز ٓ أنف طمٞم٨م ُمـ اًمنمقمٞم٦م إقمامل

 وم٤مٕضمر أضمراً، اإلٟم٤ًمن ورائٝم٤م ُمـ يٌتٖمل اًمتل اعمٝمٜمٞم٦م اًمّمٜم٤مئع أو اًمدٟمٞمقي٦م يم٤مٕقمامل

 أو ـم٤مقم٦م قمغم إضمر ي١مظمذ أن أُم٤م حمض، ُم٤مدي قمٛمؾ قمغم ي١مظمذ اح٤مدي إضمر ي١مظمذ،

ً، ي٠مظمذه٤م اعمًٚمؿ هب٤م ي٘مقم قم٤ٌمدة  اًمٜمّمقص ُمـ يمثػماً  يٜم٤مذم ٕنف قمٚمٞمف: طمرام هذا أضمرا

َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م: ﴿أؿمٝمره٤م وُمـ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ذم اًمقاردة ٌُُدوا إِ َ  ًمِٞمَْٕم  ًَمفُ  خُمْٚمِِّملمَ  اّللَّ

ـَ   [.5:اًمٌٞمٜم٦م﴾ ]اًمِدي

 ومٞمٝمؿ، واخلٓم٤مسم٦م اعم٤ًمضمد، ذم وإذان اعم٤ًمضمد، ذم اعمًٚمٛملم إُم٤مُم٦م أن ؿمؽ ومال 

 ذم اإلظمالص سمنمط وضمؾ، قمز اهلل قمٜمد يمٌػم أضمر ومٞمف هذا أنف وإرؿم٤مدهؿ وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك هلل يمٚمف ًمؽذ

 هلل يّمكم ُمـ وسملم سمٞمٜمٝمؿ ومرق ٓ سمٕم٤ٌمدهتؿ، إضمٜم٤مس ه١مٓء أطمد اسمتٖمك وم٢مذا 

 اهلل، يقم وضمٝمف هب٤م ومٞميب اهلل، وضمف سمّمالشمف ىمّمد ُم٤م ٕنف صالشمف: قمغم أضمراً  ًمٞم٠مظمذ
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 ويمذًمؽ واًمت٠مذيـ، واخلٓم٤مسم٦م اإلُم٤مُم٦م ُمـ ذيمر ُم٤م ُمٜمٝم٤م اًمٕم٤ٌمدات يمؾ قمـ ي٘م٤مل يمذًمؽ

 .اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم اًمتٕمٚمٞمؿ

 أو اًمديٜمٞم٦م، اًمقفم٤مئػ هذه ُمـ سمٌمء ُمٙمٚمٗم٤مً  يم٤من ُمـ يمؾ قمغم يٜمٌٖمل وهلذا وهق 

 ًمق يمام أضمٌر، ًمف طمٌؼ  أنف قمغم ي٠مظمذه ومال رء ضم٤مءه وم٢مذا ؾم١مآً  ذم ىمٚم٧م يمام ُمتٓمققم٤مً  يم٤من

 .اًمدٟمٞم٤م أُمقر ُمـ رء أيَّ  صٜمع

 اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح ذم ضم٤مء يمام اخلٓم٤مب سمـ ًمٕمٛمر اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يردٟم٤م وهٜم٤م 

 اهلل رؾمقل ي٤م: ومٞم٘مقل ُمٜمف، سمٌمء اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ظمص ُم٤مل ضم٤مءه إذا يم٤من ط

 ُم٤مل ُمـ اهلل آشم٤مك ُم٤م قمٛمر ي٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ومٞم٘مقل ُمٜمل، سمف أطمؼ هق ُمـ أقمٓمف

 رزق هق وم٢مٟمام ومتقًمف، ومخذه إًمٞمف، ُمنموم٦م همػم وٟمٗمًؽ ُم٤مل ُمـ اهلل آشم٤مك ُم٤مش »ومخذه

 اهلل ؾم٤مىمف رزق هق وم٢مٟمام ومتقًمف، ومخذه إًمٞمف، ُمنموم٦م همػم وٟمٗمًؽش »إًمٞمؽ اهلل ؾم٤مىمف

 ش.إًمٞمؽ

 وضمؾ، قمز اهلل قمٜمد اعمثقسم٦م ذًمؽ وراء ُمـ يٌتٖمل ديٜمل سم٠مُمرٍ  ىم٤مئامً  يم٤من ُمـ يمؾ: إذاً  

 اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام هق وإٟمام أضمراً، ٓ ًمٙمـ ي٠مظمذه، أن سم٠مس ومال ُم٤مل ُمـ رء ومج٤مءه

 ش.إًمٞمؽ  اهلل ؾم٤مىمف رزق هق إٟمام: »ًمٕمٛمر

ف   اًمزيمٞم٦م اًمٜمٗمقس ذوي سمٕمض قمٜمٝم٤م يٖمٗمؾ ىمد ـمري٘م٦مٍ  إمم أظمرى رواي٦م ذم َوَوضمَّ

 ومٞم٘مقل ُم٤مل، ُمـ ضم٤مءه ُم٤م ي٠مظمذ وٓ ومٞمتٕمٗمػ أظمريـ، ُم٤مل ذم شمٓمٛمع ٓ اًمتل اًمنميٗم٦م

 ىمٌْمف سمٓمري٘م٦م اهلل، قمٜمد اًمثقاب ًمٙم٥ًم ؾم٤ٌٌمً  ًمٞمٙمقن ًمف: ُمٕمٚمامً  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 وشمّمدق وشَمـَٛمّقًمف ظُمْذه: »ًمف ي٘مقل إًمٞمف،  ُمٜمف ٟمٗمس إذاف دون ضم٤مءه اًمذي اح٤مل هلذا

 وم٘مراء ٟم٤مس إمم سومتف همٜمٞم٤مً  يمٜم٧م وإن ٟمٗمًؽ، قمغم أنٗم٘م٧م حمت٤مضم٤مً  يمٜم٧م إن وم٠من٧م ،شسمف

 .إؾمئٚم٦م ُمـ ؾم٠مخ٧م قَماّم  اجلقاب هق هذا إضمر، ًمؽ ومُٞمٙمت٥م وُم٤ًميملم

  (11:  35:  55/ 755/واًمٜمقر اهلدى)

 افتجقيد ظؾؿ أو افؼرآين تػسر تعؾقؿ ظذ إجرة أخذ حؽؿ

 أن وم٠مريد اًم٘مرآن، شمٕمٚمٞمؿ أو اًم٘مرآن قمغم إضمرة أظمذ ًمتحريؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم١ًمال
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 اًم٘مرآن شمٗمًػم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن، شمٗمًػم ذًمؽ ذم يدظمؾ هؾ اًم٘مرآن، شمٕمٚمٞمؿ قمـ أؾمتقوح

 اًم٘مرآن؟ دمقيد شمٕمٚمٞمؿ أو

 اًمٕم٤ٌمدات، يمؾ أضمر، قمٚمٞمٝم٤م ي١مظمذ أن جيقز ٓ اًمٕم٤ٌمدات يمؾ: اجلقاب :اًمِمٞمخ

 يمٛمثؾ ديٜم٤ًم، يم٤من ُم٤م ويمؾ قم٤ٌمدة يمؾ اًمٕم٤مم، اًمٜمص ذم ومٞمدظمؾ اًمٕم٤مم اًمٜمص ضم٤مء ُم٤م ُمٜمٝم٤م

َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م: ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف ٌُُدوا إِ َ  ًمِٞمَْٕم ـَ  ًَمفُ  خُمْٚمِِّملمَ  اّللَّ  ويمذًمؽ ،[5:اًمٌٞمٜم٦م﴾ ]اًمِدي

ـْ : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف كْ  َوٓ َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ  َرسِمفِ  ًمَِ٘م٤مءَ  َيْرضُمقا  يَم٤منَ  وَمَٛم ٤ٌَمَدةِ  ُينْمِ  َرسِمفِ  سمِِٕم

 [.771:اًمٙمٝمػ﴾ ]َأطَمًدا

َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م: ﴿اعمقوقع ذم اًمدًٓم٦م سحي٦م إومم أي٦م  ٌُُدوا إِ َ  ًمِٞمَْٕم  خُمْٚمِِّملمَ  اّللَّ

ـَ  ًَمفُ   [.5:اًمٌٞمٜم٦م﴾ ]اًمِدي

 اًمتٗمًػم، قمٚمامء ذيمره مم٤م واًمٌٞم٤من اًمنمح ُمـ رء إمم ومتحت٤مج إظمرى أي٦م أُم٤م 

ـْ : ﴿شمٕم٤ممم وم٘مقًمف  ،[771:اًمٙمٝمػ﴾ ]َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ  َرسِمفِ  ًمَِ٘م٤مءَ  َيْرضُمقا  يَم٤منَ  وَمَٛم

 قمٛمالً  ًمٞمس ومٝمق ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗم٤مً  يم٤من ومام: أي ًمٚمًٜم٦م، اعمقاومؼ هق اًمّم٤مًمح وم٤مًمٕمٛمؾ: ىم٤مًمقا 

 احلدي٨م ذم ىمقًمف يمٛمثؾ ،ط اًمٜمٌل قمـ شمؽماً  يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء ىمد وهذا ص٤محل٤ًم،

: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم واعمٕمروف اعمِمٝمقر

 ش.رد ومٝمق ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م هذا أُمرٟم٤م ذم أطمدث ُمـ: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل

 اًمٙمالم إلـم٤مًم٦م طم٤مضم٦م ومال اهلل، ؿم٤مء إن ُمٕمرووم٦م اعمٕمٜمك هذا ذم وإطم٤مدي٨م 

 ًمٚمًٜم٦م، ُمقاومؼ: أي[ 771:اًمٙمٝمػ﴾ ]َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ : ﴿شمٕم٤ممم وم٘مقًمف سمذيمره٤م،

كْ  َوٓ﴿ ٤ٌَمَدةِ  ُينْمِ  ُمـ اًمٕم٤ٌمدة شمٚمؽ أضمر يٓمٚم٥م ٓ: أي[ 771:اًمٙمٝمػ﴾ ]َأطَمًدا َرسِمفِ  سمِِٕم

 هل واًمٕم٤ٌمدة، اًمٓم٤مقم٦م ذم اًمٜمٞم٦م سم٢مظمالص شم٠مُمر اًمتل وإطم٤مدي٨م وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك همػمه

 .وُمِمٝمقرة يمثػمة أجْم٤مً 

 أن قمغم قم٤مم ٟمص يمالمه٤م إول، اًمٜمص ُمع ذطمف سمٕمد اًم٘مرآين اًمٜمص ومٝمذا 

 :اصمٜملم سمنمـملم إٓ قم٤ٌمدة شمٙمقن ٓ اًمٕم٤ٌمدة

 .اًمًٜم٦م وضمف قمغم يٙمقن أن: إول اًمنمط
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 قم٤مُم٦م اًمٜمّمقص ومٝمذه وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل ًمقضمف ظم٤مًمّم٤مً  يٙمقن أن: اًمث٤مين واًمنمط

 .قم٤ٌمدة يمؾ شمِمٛمؾ

 قمٚمٞمف ىمقًمف وأصحٝم٤م أؿمٝمره٤م ُمـ ظم٤مص٦م، ٟمّمقص ومٝمٜم٤مك ًمٚم٘مرآن سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م 

م ي٠ميت أن ىمٌؾ سمف، وشمٖمٜمّقا  اًم٘مرآن، هذا شمٕم٤مهدوا: »واًمًالم اًمّمالة  وٓ يتٕمجٚمقٟمف أىمقا

 يٓمٚمٌقن ٓ: أي يت٠مضمٚمقٟمف وٓ ًمٚمٕم٤مضمؾ، أضمره يٓمٚمٌقن: أي: يتٕمجٚمقٟمف ،شيت٠مضمٚمقٟمف

 .أظمرة ذم أضمؾ

 اهلل ُمـ إٓ أضمراً  هب٤م ي٘مقم قم٤ٌمدة وراء ُمـ يٌتٖمل أن عمًٚمؿ جيقز ٓ يُمّٚمف ومٚمٝمذا 

 ظم٤مص٦م وسمّمقرة وم٘مط، ىمرآن سمتالوة ُمتٕمٚم٘م٦م اًم٘مْمٞم٦م ومٚمٞم٧ًم هذا وقمغم وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك

 اًمرؾمقل ٟم٠ٌم ومٞمٝمؿ صدق طمٞم٨م اًمٞمقم، اًم٘مراء سمٕمض إًمٞمٝم٤م وصؾ اًمتل احل٤مًم٦م قمغم

م ي٠ميت أن ىمٌؾ: »آٟمٗم٤مً  اعمذيمقر اًمٙمريؿ  أقمؿ وم٤معم٠ًمخ٦م ،شيت٠مضمٚمقٟمف وٓ يتٕمجٚمقٟمف أىمقا

 .سمٙمثػم ذًمؽ ُمـ وأوؾمع

 اًم٘مرآن يٕمٚمؿ ُمـ وسملم أضمراً، وي٠مظمذ وم٘مط ًمٚمتالوة اًم٘مرآن يتٚمقا  ُمـ سملم ومرق ومال 

 احلدي٨م يٕمٚمؿ ُمـ وسملم أضمراً، قمٚمٞمف وي٠مظمذ اًم٘مرآن يٗمن ُمـ وسملم أضمراً، قمٚمٞمف وي٠مظمذ

 ٓ قم٤ٌمدات هذه يمؾ اعمًجد، وخيدم.. و.. و وي١مذن ي١مم ُمـ وسملم أضمراً، قمٚمٞمف وي٠مظمذ

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد ُمـ إٓ أضمراً  ذًمؽ وراء ُمـ يٌتٖمل أن ُمًٚمؿ ٕي جيقز

 ظمالف ٓ: أىمقل أن ويمدت أىمقل يٜمٌٖمل ٓ طم٘مٞم٘م٦م وهل احل٘مٞم٘م٦م، هذه قُمِروم٧م إذا 

 ضمزئٞم٦م ذم ظمالوم٤مً  شمذيمرت ٕنٜمل أىمؾ: مل صمؿ ومٞمٝم٤م، ظمالف ٓ: أىمقل أن يمدت ومٞمٝم٤م،

 أظمذ جيقز: شم٘مقل اًمٞمقم، اعمتٌٕم٦م اعمذاه٥م سمٕمض وم٢من اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن وهل أٓ واطمدة،

 أُم٤م دراي٦م: صحٞمح٦م وًمٞم٧ًم رواي٦م صحٞمح٦م طمج٦م ذًمؽ ذم وهلؿ اًم٘مرآن، قمغم إضمر

 ٓ: أي دراي٦م صحٞمح٦م ًمٞم٧ًم أهن٤م أُم٤م اًمٌخ٤مري، صحٞمح ذم ومألهن٤م رواي٦م صحٞمح٦م أهن٤م

 إدًم٦م شمٚمؽ يٜم٤مىمض ُم٤م قمغم آطمتج٤مج.. ذم صحتٝم٤م ُمع اًمرواي٦م هبذه آؾمتدٓل يّمح

 اًم٘مرآن ُمٜمٝم٤م وسمخ٤مص٦م قم٤ٌمدة أِي  قمغم إضمر أظمذ جيقز ٓ أنف وسمٕم٤مُم٦م، سمخ٤مص٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م

 قمٚمٞمف أظمذشمؿ ُم٤م أطمؼ إن: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف هق احلدي٨م ذًمؽ اًمٙمريؿ:

 .ذيمرٟم٤م يمام اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم احلدي٨م هذاش اهلل يمت٤مب أضمراً 
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 احلدي٨م هلذا ٕن رواي٦م: صحتف ُمع دراي٦م سمف آؾمتدٓل جيقز ٓ إٟمف: ىمٚمٜم٤م وإٟمام 

 ُمـ ىمٚمٜم٤م يمام اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم وهق ٟمٗمًٝم٤م، اًمرواي٦م ُمع ُم٘مروٟم٦م ضم٤مءت ُمٜم٤مؾم٦ٌم

 ُمـ مج٤مقم٦م ُمع هي٦م ذم يم٤من أنف: »قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أيب رواي٦م

وا ،ط اًمٜمٌل أصح٤مب  قمٚمٞمٝمؿ يٜمزًمقا  أن ُمٜمٝمؿ ومٓمٚمٌقا  اًمٕمرسمٞم٦م، اًم٘م٤ٌمئؾ ُمـ سم٘مٌٞمٚم٦م وَمَٛمرُّ

ر قمٜمٝمؿ، سمٕمٞمداً  ومٜمزًمقا  وم٠مبقا، وٞمقوم٤مً   ومٚمدهم٧م قم٘مرسم٤مً  أرؾمؾ أن وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل وَمَ٘مدَّ

 وم٠مبقا، قمٚمٞمٝمؿ يٜمزًمقا  أن أرادوا اًمذيـ ه١مٓء إمم أت٤ٌمقمف أطمد وم٠مرؾمؾ اجلامقم٦م، أُمػم

ٌَؾ ُمـ اًمرؾمقل ومج٤مء احلي، أهؾ ُمـ ٕهنؿ رء: قمٜمدهؿ ًمٕمٚمٝمؿ اٟمٔمروا: وم٘م٤مل  ىِم

 أن٤م- اًمٖمٜمؿ ُمـ رؤوؾم٤مً  قمٚمٞمف اؿمؽمط وًمٙمـ يٕم٤مجلف، أن قمٚمٞمف ومٕمرض إُمػم ذًمؽ

 إٓ ُمٜمف يم٤من ومام ذًمؽ، وم٘مٌؾ وهمٜمل، ىمٌٞمٚم٦م رئٞمس وهق -ُم٤مئ٦م وإُم٤م قمنم إُم٤م أن ٟمًٞم٧م

 هٙمذا- قم٘م٤مل، ُمـ ٟمِمط ومٙم٠منام اًمٚمدغ، ُمٙم٤من سم٤مًمٌّم٤مق ُمًح أن سمٕمد سم٤مًمٗم٤محت٦م، رىم٤مه أن

 أن جيقز ٓ ًمٕمٚمف حمت٤مـم٤مً  ،ط اًمٜمٌل إمم سمف وأتك اجلُْٕمؾ وم٠مظمذ -احلدي٨م ذم ي٘مقل

 أظمذشمؿ ُم٤م أطمؼ إن -اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م- واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف وم٘م٤مل ُمٜمف، يًتٗمٞمد

 ش.اهلل يمت٤مب أضمراً  قمٚمٞمف

اً  سم٤محلدي٨م أظمذ وم٤مجلٛمٝمقر هٜم٤م، اًمٕمٚمامء وم٤مظمتٚمػ  واًمِم٤مومٕمٞم٦م سم٤مًم٥ًٌم، ُُمَٗمنَّ

 .اخلالف ذم اًم٥ًٌم هق وهذا سم٤مًم٥ًٌم، رسمٓمف دون سم٤محلدي٨م أظمذوا

 عمـ ضمداً  اًميوري ُمـ أن ًمٚمٕمٚمؿ، ـم٤مًم٥ٍم  يمؾ ًمدى ُمٕمٚمقُم٤مً  يٙمقن أن ويٜمٌٖمل 

ف أراد  أي٤مت ٟمزول أؾم٤ٌمب يٕمرف أن أجْم٤مً  اًم٘مرآن وذم سمؾ وم٘مط، اًمًٜم٦م ذم ًمٞمس اًمَتَٗم٘مُّ

 أي٦م، ٟمزول ؾم٥ٌم ُمٕمروم٦م أن اًمتٗمًػم قمٚمامء ذيمر وم٘مد إطم٤مدي٨م: ورود وأؾم٤ٌمب

 اًمٚمٖم٦م قمٚمؿ ُمـ ي١مظمذ اًمث٤مين واًمٜمّمػ أي٦م ُمٕمٜمك ٟمّمػ ُمٕمروم٦م قمغم اًم٤ٌمطم٨م ي٤ًمقمد

 .اًمنميٕم٦م ُمٕمروم٦م ُمـ هب٤م يتٕمٚمؼ وُم٤م

 ومٝمامً  ومٝمٛمٝم٤م يٛمٙمـ ٓ إطم٤مدي٨م ُمـ يمثػم أجْم٤مً : ومٜم٘مقل هذا ُمـ ٟم٘متٌس يمذًمؽ 

 يمثػمة أطم٤مدي٨م وهٜم٤م احلدي٨م، هذا ُمٜمٝم٤م وروده٤م، سم٠مؾم٤ٌمب رسمٓمٝم٤م ُمع إٓ صحٞمح٤مً 

 ومّمؾ ومحٞمٜمام ؾمٌٌٝم٤م، ُمع اًمرواي٦م سمرسمط إٓ صحٞمح٤مً  ومٝمامً  شُمْٗمَٝمؿ أن يٛمٙمـ ٓ أجْم٤مً 

 اإلسم٤مطم٦م أقمٓمك وروده ؾم٥ٌم قمـش اهلل يمت٤مب أضمراً  قمٚمٞمف أظمذشمؿ ُم٤م أطمؼَّ  إن: »احلدي٨م
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 اًمتالوة ُم٘م٤مسمؾ إضمر يم٤من ومًقاء ،شاهلل يمت٤مب أضمراً  قمٚمٞمف أظمذشمؿ ُم٤م أطمؼ إن: »اًمٕم٤مُم٦م

 إذا وًمٙمٜمٜم٤م قم٤مم، وم٤محلدي٨م وهٙمذا، اًم٘مرآن شمٗمًػم أو اًم٘مرآن شمٕمٚمٞمؿ ُم٘م٤مسمؾ يم٤من أو

 مجٝمقر إًمٞمف ذه٥م ُم٤م وهذا سم٤مًمقارد، اًمٕمٛمقم هذا ختّمص اًمقرود سم٥ًٌم رسمٓمٜم٤مه

 أظمذشمؿ ُم٤م أطمؼ: »احلدي٨م هذا ومنوا طمٞمٜمام احلٜمٗمٞم٦م، قمٚمامء ُمٜمٝمؿ وسمخ٤مص٦م اًمٕمٚمامء،

ىمٞم٦م، ذمش اهلل يمت٤مب أضمراً  قمٚمٞمف  ُمـ ُمٜمٝمؿ هل٤م أظمذاً  اًمرىمٞم٦م ذم اجلٛمٚم٦م هذه وم٠مو٤مومقا  اًمرُّ

 .احلدي٨م ورود ؾم٥ٌم

 سم٘مقاقمد إول اًمٜمقع ُمـ يم٤من إذا اًمتٗمًػم يّمٓمدم ًمٙمٞمال ُمٜمف: ٓسمد إظمذ وهذا 

 اًم٘مقاقمد ُمـ وهذا إطم٤مدي٨م، وسمٕمض أي٤مت سمٕمض ُمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه٤م قم٤مُم٦م إؾمالُمٞم٦م

ٟم٤مً  يم٤من ؾمقاء ٟمص ضم٤مء إذا أنف اًمٗم٘مٝمٞم٦م، إصقًمٞم٦م  ي١مظمذ أن جيقز ومال ؾمٜم٦م، يم٤من أو ىمرآ

 دًٓمتف شُمَ٘مِٞمد ىمد اًمتل إظمرى اًمٜمّمقص طمدود ذم إًمٞمف ُمٜمٔمقراً  إٓ قمٛمقُمف قمغم

 قمٚمامء سمؾ واحلدي٨م، اًمٗم٘مف قمٚمامء قمٜمد ومٞمٝم٤م ظمالف ٓ يم٘م٤مقمدة هذه وَمُتَخِّمّمف،

 .مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم

 أو سمٕمْمٝمؿ، إمم ُمٓمٚم٘م٤مً  احلدي٨م يرد أَّٓ  إُم٤م: اصمٜملم ؾمٌٌلم ُمـ يٜمِم٠م اخلالف وإٟمام 

 .سم٤مًمذات احلدي٨م هذا ذم ٟمحـ يمام ُمٕمٜم٤مه يقوح اًمذي اًم٥ًٌم دون ُمٓمٚم٘م٤ًم، إًمٞمف يرد أن

 وجيري اًمٞمقم ُيث٤مر مم٤م سمٙمثػم قمالىم٦م ًمف ٕن آظمر: ُمثالً  ٟميب أن حيًـ وًمٕمٚمف 

 أضمره٤م ومٚمف طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ ُمـ: »ط سم٘مقًمف قمٚمٞمف ويًتدل طمقًمف، اًمٜم٘م٤مش

 آظمر إممش.. رء أضمقرهؿ ُمـ يٜم٘مص أن دون اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم هب٤م قمٛمؾ ُمـ وأضمر

 .احلدي٨م

 شمٗمًػماً  احلدي٨م هذا ُيَٗمِنون ىمرون، سمٌْمع اًمٞمقم وىمٌؾ اًمٞمقم اًمٕمٚمامء مج٤مهػم وم٢من 

 ذم ؾمـ ُمـ: »احلدي٨م ُمٕمٜمك ومٞم٘مقًمقن وروده، ؾم٥ٌم قمٚمٞمف يدل ُم٤م ظمالف قمغم

 يْمٓمرون ذًمؽ وقمغم طمًٜم٦م، سمدقم٦م اإلؾمالم ذم اسمتدع ُمـ: أيش طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم

 أُمرٟم٤م ذم أطمدث ُمـ: »ذيمره اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم خيّمّمقا  أن

 ش.رد ومٝمق ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م هذا
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 اًمذم وؿمٛمقل قمٛمقم قمغم اًمدًٓم٦م ذم أووح هق اًمذي سم٤محلدي٨م يٗمٕمٚمقن ويمذًمؽ 

 ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م يمؾ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ سمدقم٦م، ًمٙمؾ

 اسمتدع سمٛمـ ،شطمًٜم٦م ؾمٜم٦م ؾمـ ُمـ: »اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م شم٠مويؾ ذم وىمٕمقا  ومحٞمٜمام ،شاًمٜم٤مر

 وٓ ًمٚمحدي٨م اعمٗمٝمقم وهذا احلدي٨م ذاك سملم شمقومٞم٘م٤مً  اوٓمروا طمًٜم٦م، سمدقم٦م وم٤مإلؾمالم

 وإٟمام سمٞمٜمٝمام، شمٜم٤مذم وٓ شمٜم٤مومر ٓ احل٘مٞم٘م٦م ذم ٕنف احلدي٨م: وهذا احلدي٨م ذاك سملم: أىمقل

 والًم٦م سمدقم٦م يمؾ: »ومٞمف إؿمٙم٤مل ٓ اًمذي اًمٕم٤مم احلدي٨م ذًمؽ سملم واًمتٜم٤مذم اًمتٜم٤مومر ضم٤مء

 ُمـ: أي طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ عمـ اخل٤مص اًمٗمٝمؿ وسملمش اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ

 اًمٕم٤مم ُمـش والًم٦م سمدقم٦م يمؾ: »ىمقل: إذاً : وم٘م٤مًمقا  طمًٜم٦م، سمدقم٦م اإلؾمالم ذم اسمتدع

 ُمٕمٜمك هق ومام والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ ًمٞمس: احلدي٨م ُمٕمٜمك يٙمقن وطمٞمٜمئذ اعمخّمقص،

  سم٤مًمٌدقم٦م؟ شم٠موًمقه اًمذي إذاً  احلدي٨م

 يمؾ: »اعمذيمقر اًمٕمٛمقم ُمع يتٜم٤مرم ٓ ومٝمامً  احلدي٨م ٟمٗمٝمؿ أن ٟمًتٓمٞمع أنٜم٤م احل٘مٞم٘م٦م

 صم٤مٟمٞم٤ًم: وروده ؾم٥ٌم ُمـ اًمٗمٝمؿ هلذا دقمامً  ٟمٌتٖمل صمؿ أوًٓ، اعمتـ ٟمٗمس ُمـش والًم٦م سمدقم٦م

ـّ  ُمـ: »احلدي٨م ذم ىم٤مل طمٞمٜمام ط اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ  اًمٓمرف ذم وصٗمٝم٤مش اإلؾمالم ذم ؾَم

 ًمِمٝمرشمف ذيمره قمـ اؾمتٖمٜمٞم٧م اًمذي اًمث٤مين اًمٓمرف وذم سم٤محلًٜم٦م، احلدي٨م ُمـ إول

 اإلؾمالم وذم طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم أن َيُدًّمٜم٤م احلدي٨م هذا: وم٢مذاً  ؾمٞمئ٦م، ؾمٜم٦م: سم٘مقًمف

 أهق اًمًٞمئ٦م، واًمًٞمئ٦م احلًٜم٦م اًمًٜم٦م ُمٕمروم٦م ؾمٌٞمؾ هق ُم٤م: اًم١ًمال ي٠ميت هٜم٤م ؾمٞمئ٦م، ؾمٜم٦م

 واًمرأي، اًمٕم٘مؾ هق ي٘مقل ىم٤مئالً  أن أفمـ ُم٤م اًمنمع؟ هق أم اعمحض، واًمرأي اًمٕم٘مؾ

 ي٘مقًمقن اًمذيـ سم٤معمٕمتزًم٦م ٟمٗمًف أخحؼ سم٤معمٕمتزًم٦م، ٟمٚمح٘مف أىمقل وٓ ٟمٗمًف أخحؼ وإٓ

 ىمرهنؿ ذروا أن ُمٜمذ قمرومقا  اًمذيـ هؿ اعمٕمتزًم٦م ه١مٓء اًمٕم٘مٚمٞملم، واًمت٘مٌٞمح سم٤مًمتحًلم

 وُم٤م احلًـ، ومٝمق اًمٕم٘مؾ اؾمتحًٜمف ومام احلٙمؿ، هق اًمٕم٘مؾ إن: سم٘مقهلؿ ومتٜمتٝمؿ وأؿمٕمقا 

 ُمـ ٟم٘مٞمض قمغم هق وم٢مٟمام سمحؼ واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ رد أُم٤م اًم٘مٌٞمح، ومٝمق اًمٕم٘مؾ اؾمت٘مٌحف

ٜمف ُم٤م: احلًـ ذًمؽ، ًّ  .اًمنمع ىمٌحف ُم٤م واًم٘مٌٞمح اًمنمع، طَم

ـّ  ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞمٜمام: إذاً  : أيش طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾَم

 ٟمٕمرف أن ذم احلٙمؿ هق وم٤مًمنمع ذقم٤ًم،: أيش ؾمٞمئ٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ وُمـ: »ذقم٤مً 

 .ؾمٞمئ٦م ؾمٜم٦م وهذه طمًٜم٦م ؾمٜم٦م هذه أن
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ـّ  ُمـ: »احلدي٨م ُمٕمٜمك سم٠من ًمٚم٘مقل جم٤مل يٌؼ مل طمٞمٜمئذٍ  يمذًمؽ، إُمر يم٤من إذا   ذم ؾَم

 أهن٤م يدريؽ ُم٤م! طمًٜم٦م ًمٙمٜمٝم٤م سمدقم٦م هذه: ومٜم٘مقل طمًٜم٦م، سمدقم٦مش طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم

 وإٟمام ُمٜمؽ ًمٞمس واًمتحًلم واًمٕملم، اًمرأس ومٕمغم اًمنمقمل سم٤مًمدًمٞمؾ ضمئ٧م إن طمًٜم٦م؟

 هق وم٤مًمنمع اًمٌدقم٦م، شمٚمؽ ؾمقء قمغم اًمنمقمل سم٤مًمدًمٞمؾ ضمئ٧م إن يمذًمؽ اًمنمع، ُمـ

 .اًمرأي هق وًمٞمس ؾمٞمئ٦م، سم٠مهن٤م طمٙمؿ اًمذي

 شمٗمًػم جيقز ٓ أنف ٟم٠مظمذش ؾمٞمئ٦م»وش طمًٜم٦م» يمٚمٛم٦م ٟمٗمس ُمـ إذاً  احلدي٨م ومٝمذا 

 هذا يٜمدقمؿ صمؿ واًمٕم٘مؾ، اًمرأي ُمرضمٕمٝم٤م اًمتل اًمًٞمئ٦م واًمٌدقم٦م احلًٜم٦م سم٤مًمٌدقم٦م احلدي٨م

 وهٜم٤م- احلدي٨م ورود ؾم٥ٌم إمم سم٤مًمٕمقدة اًمّمحٞمح، اعمتـ هلذا اًمّمحٞمح اًمٗمٝمؿ

 ُمـ وهمػممه٤مش أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد»وش ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم ضم٤مء احلدي٨م -اًمِم٤مهد

 يمٜم٤م: »ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض اًمٌجكم اهلل قمٌد سمـ ضمرير طمدي٨م ُمـ اًمًٜم٦م دواويـ

 ُمـ قم٤مُمتٝمؿ اًمًٞمقف ُُمَتَ٘مِٚمدي اًمٜماِمر جمت٤ميب أقمراب ومج٤مءه ،ط اًمٜمٌل قمٜمد ضمٚمقؾم٤مً 

ر ط اهلل رؾمقل رآهؿ ومٚمام ُمي، ُمـ يمٚمٝمؿ سمؾ ُُمَي، ت: أي وضمٝمف شَمـَٛمٕمَّ  شَمَٖمػمَّ

 فم٤مهر قمٚمٞمف دل اًمذي وم٘مرهؿ قمغم وأؾمٗم٤مً  طمزٟم٤مً  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وضمٝمف ُمالُمح

ـْ  َوَأنِْٗمُ٘مقا : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف وذيمر اًمّمح٤مسم٦م ذم ومخٓم٥م أُمرهؿ، ـْ  َرَزىْمٜم٤َميُمؿْ  َُم٤م ُِم  َأنْ  ىَمٌْؾِ  ُِم

ْرشَمٜمِل ًَمْقٓ َرِب  وَمٞمَُ٘مقَل  اعْمَْقُت  َأطَمَديُمؿُ  َي٠ْميِتَ  َق  ىَمِري٥ٍم  َأضَمؾٍ  إمَِم  َأظمَّ دَّ ـْ  وَم٠َمصَّ ـَ  َوَأيُم  ُِم

لمَ  ٤محِلِ  سمدرمهف رضمؾ شمّمدق: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل صمؿ ،[71:اعمٜم٤موم٘مقن﴾ ]اًمّمَّ

 اًمٚمٖم٦م سمالهم٦م ُمـ هذا ًمٙمـ ُم٤ميض، ومٕمؾ هق شمّمدق ،شؿمٕمػمه سمّم٤مع سُمّره سمّم٤مع سمديٜم٤مره

 يٜمٌٖمل أنف إمم إؿم٤مرة: أي إُمر اًمٗمٕمؾ ُم٘م٤مم اح٤مض اًمٗمٕمؾ وم٠مىم٤مم ًمٞمتّمدق،: أي اًمٕمرسمٞم٦م

 ؿمٕمػمه، سمّم٤مع سمره سمّم٤مع سمديٜم٤مره سمدرمهف أطمديمؿ ًمٞمتّمدق ُم٤موٞم٤ًم، ويّمٌح ي٘مع أن

 سمٓمرف محؾ وىمد ًمٞمٕمقد رضمؾ ىم٤مم ظمٓمٌتف، ُمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اٟمتٝمك أن وسمٕمد»

 اًمرؾمقل يدي سملم ووٕمٝم٤م دٟم٤مٟمػم أو دارهؿ أو ـمٕم٤مم ُمـ اًمّمدىم٦م ُمـ ًمف شمٞمن ُم٤م صمقسمف

 شمٞمن سمام ًمٞمٕمقدوا ُمٜمٝمؿ يمؾ ىم٤مم ص٤مطمٌٝمؿ، ومٕمؾ ُم٤مذا أظمرون أصح٤مسُمف رأى ومٚمام ،ط

 اجل٤ٌمل، يم٠مُمث٤مل اًمّمدىم٦م ُمـ ط اًمٜمٌل أُم٤مم وم٤مضمتٛمع:  ضمرير ىم٤مل اًمّمدىم٦م، ُمـ هلؿ

ر ط اهلل رؾمقل ذًمؽ رأى ومٚمام: ىم٤مل  هذا شمٗمًػم ذم ىم٤مًمقا  ،شُمذه٦ٌم يم٠منف وضمٝمف شَمٜمَقَّ

 قمٚمٞمف رآهؿ ح٤م إُمر أول ذم سم٤مًمذه٥م، اعمٓمٚمٞم٦م يم٤مًمٗمْم٦م: أيش ُمذه٦ٌم يم٠منف: »اًمتِمٌٞمف
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ر: ىم٤مل واًمًالم اًمّمالة  عمققمٔمتف أصح٤مسمف اؾمتج٤مب ح٤م ًمٙمـ وطمزٟم٤ًم، أؾمٗم٤مً  وضمٝمف مَتَٕمَّ

 ؾمـ ُمـ: وىم٤مل ُمذه٦ٌم، يم٠منف وضمٝمف شمٜمقر واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف اؾمتج٤مسمقا  ومٚمام.. »ًمف

 .احلدي٨م آظمر إممش.. طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم

 ُمـ: إول سم٤مًمتٗمًػم احلدي٨م ُيَٗمّن  أن اًمقضمقه ُمـ سمقضمف يّمح ٓ: ٟم٘مقل أن

 احل٤مدصم٦م، هذه ذم وىمٕم٧م اًمتل اًمٌدقم٦م أجـ: ؾمٜم٘مقل ٕنٜم٤م طمًٜم٦م: سمدقم٦م اإلؾمالم ذم اسمتدع

 ٟمرى ٓ طمًٜم٦م؟ سمدقم٦م اإلؾمالم ذم اسمتدع ُمـ: سمٛمٜم٤مؾمٌتٝم٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل

 سم٤مًمّمدىم٦م هلؿ آُمراً  ظمٓمٌٝمؿ ط اًمٜمٌل أن ٟمجد سمؾ إـمالىم٤ًم، اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ ؿمٞمًئ٤م هٜم٤مك

ـْ  َأنِْٗمُ٘مقا : ﴿وهل ُمًٌ٘م٤مً  قمٚمٞمف ٟمزًم٧م يم٤مٟم٧م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم سمآج٦م هلؿ ُمذيمراً   َُم٤م ُِم

 سمديٜم٤مره سمدرمهف رضمؾ شمّمدق: »طمديثف سمٌٕمض ذًمؽ وأيمد[ 71:اعمٜم٤موم٘مقن﴾ ]َرَزىْمٜم٤َميُمؿْ 

 ش.ؿمٕمػمه سمّم٤مع سمره سمّم٤مع

 شمٙمقن وشم٤مرة ومريْم٦م شمٙمقن شم٤مرة قم٤ٌمدة، واًمّمدىم٦م اًمّمدىم٦م، إٓ هٜم٤مك ًمٞمس: إذاً 

 .ٟم٤مومٚم٦م

 وًمٙمـ سمدقم٦م، هٜم٤م ي٘مع مل ٕنف اسمتدع: ُمـ احلدي٨م ُمٕمٜمك: ٟم٘مقل أن جيقز ٓ: وم٢مًذا 

َـّ : ًمٗمٔم٦م إمم رضمٕمٜم٤م ًمق  احل٤مدصم٦م، هذه ذم ضمديداً  ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمٝم٤م ًمٚمٛمًٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم ؾَم

 واٟمٓمالىمف رء، يمؾ أول اًمرضمؾ هذا ىمٞم٤مم هق اجلديد اًمٌمء اًمٌدقم٦م، هل ًمٞم٧ًم ًمٙمـ

 هلؿ ومًـ ومٕمٚمف ُمثؾ ومٕمٚمقا  أظمرون وم٠مصح٤مسمف صدىم٦م، ُمـ ًمف شمٞمن سمام ًمٞمٕمقد داره إمم

 يمام ىمٌؾ ُمـ هب٤م ُم٠مُمقر يم٤مٟم٧م واًمّمدىم٦م صدىم٦م، هلؿ ؾمـ سمدقم٦م، ؾمـ ُم٤م هق ًمٙمـ طمًٜم٦م،

 ًمٙمؾ ُمٜمف ٓسمد اًمٌٞم٤من هذا أن أرى وًمٙمـ يمثػماً، أو ىمٚمٞمالً  أـمٚم٧م أيمقن ىمد آٟمٗم٤ًم، ذيمرت

 سمٕمْمٝم٤م ييب ٓ طمتك صحٞمح٤ًم: ومٝمامً  اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص ًمٞمٗمٝمؿ قمٚمؿ: ـم٤مًم٥م

 أظمذ وم٠مب٤مطمقا  اًمٕمٚمامء، سمٕمض سمٔم٤مهره أظمذ اًمذي واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘مقًمف سمٌٕمض،

 ٟمرسمٓمف أن يٜمٌٖمل سمؾ اإلـمالق، هذا قمغم ومٝمٛمف يّمح ٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم، اًم٘مرآن قمغم إضمر

ىمٞم٦م، وهق سم٤مًم٥ًٌم  عمجرد احلدي٨م ذم اعمٜمّمقص إضمر أظمذ طمٞمٜمذاك يٙمقن ومال اًمرُّ

 .اًمٙمريؿ سم٤مًم٘مرآن ًمٚمرىمٞم٦م سمؾ شمٕمٚمٞمٛمف، أو ىمرآن شمالوة



 398   أظمذ أضمرة قمغم اًمُؼ َُرب   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ذم ًمف ص٤مطم٤ٌمً  قمٚمَّؿ رضمالً  أن: ؾم٠مذيمره اًمذي هبذا أيمتٗمل وًمٕمكم أظمػماً  هذا وي١ميمد 

 ح٤مذا ؾمٕمٞمد، أيب طمدي٨م إمم قمقداً  وًمٙمٜمٝمؿ ىمقؾم٤ًم، إًمٞمف وم٠مهدى اًم٘مرآن ط اًمٜمٌل قمٝمد

 اًمرضمؾ وهذا اًم٘مٌٞمٚم٦م، أُمػم ُمـ أظمذه اًمذي إضمر ُمـ آؾمتٗم٤مدة ُمـ ؾمٕمٞمد أبق شمقىمػ

 هذا شمقىمػ ح٤مذا اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾم٠مل طمتك شمقىمػ؟ اًم٘مقس ًمف أهدي٧م ح٤م اًمث٤مين

َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م: ﴿اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ُمثؾ يٗمٝمٛمقن ويم٤مٟمقا  طم٘م٤ًم، وم٘مٝم٤مء يم٤مٟمقا  ٕهنؿ وذاك؟  إِ

ٌُُدوا َ  ًمِٞمَْٕم ـَ  ًَمفُ  خُمْٚمِِّملمَ  اّللَّ  ُم٘مروٟم٦م أهن٤م ورأوا اًم٘مرآن ىمرأ  ؾمٕمٞمد ومـ٠مبق[ 5:اًمٌٞمٜم٦م﴾ ]اًمِدي

 ذم اإلظمالص ُمٜم٤مومٞم٤مً  ذًمؽ يٙمقن أن ومخٌم اًم٘مرآن، ص٤مطمٌف قَمٚمَّؿ أظمر وهذا سم٤مًمرىمٞم٦م،

ع ؾمٕمٞمد أب٤م أن ذًمؽ ُمـ ومٙم٤من وضمؾ، قمز اهلل قم٤ٌمدة  اًمذي سم٤مٕضمر آٟمتٗم٤مع قمـ شَمَقرَّ

 اًمذي اًمث٤مين اًمرضمؾ هذا أُم٤م ؾمٛمٕمتؿ، ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل طمتك اًمرىمٞم٦م ُم٘م٤مسمؾ أظمذه

 ىمقؾم٤ًم، إًمٞمف وم٠مهدى قمٚمٛمف سم٠منف ًمف وذيمر ،ط اًمٜمٌل إمم ضم٤مء ح٤م اًم٘مرآن ص٤مطمٌف قَمٚمَّؿ

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ٟم٤مراً  هب٤م ـُمِقىم٧م أظمذهت٤م إن: »ىم٤مل

ش يت٠مضمٚمقٟمف وٓ يتٕمجٚمقٟمف: »أظمر واحلدي٨م احلدي٨م هبذا إذاً  اًم٘مرآن شمٕمٚمٞمؿ: وم٢مذاً  

 .إـمالىم٤مً  جيقز ٓ

 إضمر أظمذ جيقز ٓ وىمراءة شمٕمٚمٞمامً  اًم٘مرآن أن سمٞم٤من، ُمـ ؾمٌؼ ح٤م أيمتٗمل هٜم٤م إمم

 .اًمٕم٤ٌمدات يمٙمؾ قمٚمٞمف

 ُم٘م٤مسمؾ طمؼ شمٕمٚمٛمقن يمام إضمر: سم٢مجي٤مز وًمق ذيمره٤م ُمـ ٓسمد ُمالطمٔم٦م هٜم٤م وًمٙمـ 

 اًمذي هق أضمراً، وذقم٤مً  ًمٖم٦م اعمًٛمك إظمذ ُمـ اًمٜمقع هذا اإلٟم٤ًمن، سمف ي٘مقم قمٛمؾ

 أن ًمٜم٘مقل سمٌٕمض، ي٘مقم عمـ ُيٕمٓمك اح٤مل ُمـ ٟمقع هٜم٤مك يم٤من إذا وًمٙمـ ذقم٤ًم، َيـْحُرم

ٌَؾ ُمـ اًمديٜمٞم٦م اًمقفم٤مئػ احل٤مض سم٤مًمٕمرف ٌَؾ ُمـ أو اًمدوًم٦م ىِم
 إثري٤مء سمٕمض ىمِ

 اًمٕمقن يد يٛمدوا أن قمٚمٞمٝمؿ سم٠من يِمٕمرون اًمذيـ اًمزُم٤من هذا ذم أىمٚمٝمؿ وُم٤م وإهمٜمٞم٤مء

 ُم٤م، سمٕمٛمؾ اإلؾمالم خلدُم٦م شمٗمرهمقا  اًمذيـ وإىمقي٤مء سمؾ اًمٗم٘مراء، ًمٌٕمض واعم٤ًمقمدة

ِٛمل أن ًمٚمدوًم٦م: أوًٓ  جيقز ٓ اًمدوًم٦م، هلؿ ومتٕمٓمل ًمإلؾمالم، ظمدُم٦مً  ًَ  وٓ أضمراً، هذا شُم

ً، ي٠مظمذوه أن اًمٌمء هلذا ًممظمذيـ جيقز  اهل٦ٌم ُمثالً  هق آظمر سمٛمٕمٜمك ي٠مظمذوه وإٟمام أضمرا

 ويم٤من ىمقي٤ًم، اإلؾمالم يم٤من طمٞمٜمام إول اًمًٚمػ ذم يم٤مٟمقا  يمام اًمٕمٓم٤مء، أو اجلٕم٤مًم٦م أو



 399 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أظمذ أضمرة قمغم اًمُؼ َُرب 

 شُمَقِزع اًمدوًم٦م اًمدوًم٦م، ظمزائـ متأل اعمٖم٤مٟمؿ ويم٤مٟم٧م وُمٜمِمقراً  ىم٤مئامً  اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد

 إُم٤مُم٤مً  يم٤من ممـ اعمخرج هق ومٝمذا ومٞمٝم٤م، ُمٜمٝمؿ ُمقفمٗم٤مً  يٙمـ مل ُمـ طمتك اًمٜم٤مس قمغم قمٓم٤مءً 

 أن ًمف جيقز ٓ ديٜمٞم٤مً  ذقمٞم٤مً  قمٚمامً  قمٚمٛمف ويم٤من اعمدارس، ذم ُمدرؾم٤مً  أو ظمٓمٞم٤ٌمً  أو ُم١مذٟم٤مً  أو

 اًم٘م٤مـمٕم٦م، إدًم٦م ُمـ ذيمرٟم٤مه سمام إضمر: ُمٕمٜمك سمٖمػم ي٠مظمذه أن قمٚمٞمف أضمراً، قمٚمٞمف ي٠مظمذ

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ًمقضمف ظم٤مًمّم٦م قم٤ٌمدشمف شمٙمقن أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم شمقضم٥م اًمتل

 (11:  11:  53/ 151/واًمٜمقر اهلدى) 

 (11:  35:  73/ 151/واًمٜمقر اهلدى)

 اإلشالمقي وافسبقي افؽريؿ افؼرآن ددرد إجرة أخذ

 سمام أبدأ وًمٕمكم أؾمئٚم٦م، ٟمٗمًف ذم ُمٜم٤م يمؾ.. ٟمريد أتٞمٜم٤م ٟمحـ ؿمٞمخ ي٤م واهلل :ُمداظمٚم٦م

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٘مرآن شمٕمٚمٞمؿ قمغم إضمرة أظمذ قمـ: ٟمٗمز ذم اًمذي إول اًم١ًمال اهلل، ين

 ومٝمؾ اًم٘مرآن، اإلؾمالُمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ُمقاد وُمـ اًمزُمـ، هذا ذم اإلؾمالُمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م عمدرد

 اًمّمقاب؟ ُم٤م أم اًمتدريس هذا قمغم إضمر أظمذ جيقز

 وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل وُمـ اهلل، رؾمقل قمغم واًمًالم واًمّمالة هلل احلٛمد :اًمِمٞمخ

 .اًمٕمٛمؾ ُمـ واًمّم٤مًمح اًم٘مقل ُمـ ًمٚمّمقاب اًمتقومٞمؼ ٟمًتٚمٝمؿ

 أنقاع ُمـ ٟمقع أِي  قمغم إضمر أظمذ جيقز ٓ أنف اًمٕمٚمامء، سم٤مشمٗم٤مق ُمٕمٚمقم: وم٠مىمقل

 قمٚمقم ُمـ قمٚمؿ أيَّ  أو اًمٗم٘مف أو احلدي٨م أو اًم٘مرآن يم٤من ؾمقاء اعمحْم٦م، اًمٕم٤ٌمدات

ٌّد اًمتل اًمنميٕم٦م،  أفمـ ُم٤م يمثػمة وإدًم٦م وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل إمم ويت٘مرب هب٤م اعمًٚمؿ َيَتَٕم

 اًم٘مرآن ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ىمقل أؿمٝمره٤م وُمـ اًمٕمٚمؿ، ـمالب ُمـ أطمد قمغم ختٗمك

َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م: ﴿اًمٙمريؿ ٌُُدوا إِ َ  ًمِٞمَْٕم ـَ  ًَمفُ  خُمْٚمِِّملمَ  اّللَّ : وضمؾ قمز وىمقًمف[ 5:اًمٌٞمٜم٦م﴾ ]اًمِدي

ـْ ﴿ كْ  َوٓ َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ  َرسِمفِ  ًمَِ٘م٤مءَ  َيْرضُمقا  يَم٤منَ  وَمَٛم ٤ٌَمَدةِ  ُينْمِ ﴾ َأطَمًدا َرسِمفِ  سمِِٕم

 [.771:اًمٙمٝمػ]



 511   أظمذ أضمرة قمغم اًمُؼ َُرب   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ذـم٤من، ومٞمف ُيِمؽمط اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ سم٠من أي٦م، هذه ذم اًمتٗمًػم قمٚمامء ذيمر وىمد 

كْ  َوٓ َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ ﴿ اًمٙمريٛم٦م أي٦م هذه ُمـ أظمذاً  ٤ٌَمَدةِ  ُينْمِ ﴾ َأطَمًدا َرسِمفِ  سمِِٕم

 [.771:اًمٙمٝمػ]

 ُم٘مٌقًٓ، يٙمـ مل خم٤مًمٗم٤مً  يم٤من وم٢مذا اًمًٜم٦م، وومؼ قمغم قمٛمٚمف يٙمقن أن: إول افؼط

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف: ذًمؽ قمغم إدًم٦م وُمـ وضمؾ، قمز هلل ومٞمف خمٚمّم٤مً  ص٤مطمٌف يم٤من وًمق

 ش.رد ومٝمق ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م هذا أُمرٟم٤م ذم أطمدث ُمـ: »واًمًالم

 هذا ذم خمٚمّم٤مً  يٙمقن أن: اًمٌح٨م هذا ُمـ اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م هق وهذا ،افثوين وافؼط

 .اًمًٜم٦م واومؼ اًمذي اًمٕمٛمؾ

 وضمؾ، قمز اهلل قمٜمد ُم٘مٌقًم٦مً  شمٙمقن طمتك قم٤ٌمدة: يمؾ ذم ذط وم٤مإلظمالص 

 .هل٤م خم٤مًمٗم٦م وًمٞم٧ًم ًمٚمًٜم٦م ُمقاوم٘م٦م اًمٕم٤ٌمدة هذه شمٙمقن أن أظمر واًمنمط

 .ص٤محل٤مً  اًمٕمٛمؾ يٙمـ مل اًمنمـملم هذيـ أطمد اظمتؾ وم٢مذا

 جيقز ٓ أنف اًم١ًمال، ذاك قمـ اجلقاب ُيٕمرف ومحٞمٜمئذٍ  ُمٕمرووم٤ًم، أُمراً  هذا يم٤من إذا

 هب٤م يت٘مرب قم٤ٌمدة اًمٕمٛمؾ هذا دام ُم٤م اعمًٚمؿ، سمف ي٘مقم قمٛمؾ أِي  قمغم ُمٓمٚم٘م٤مً  إضُْمرة أظمذ

 هبذا يت٘مرب أن يٙمقن أن يٗمؽمض: أدق شمٙمقن ىمد سمٕم٤ٌمرة أو وضمؾ، قمز اهلل إمم اعمًٚمؿ

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إمم اًمٕمٛمؾ

 اجلقاب إمم قُمْدَٟم٤م اًمٕمٚمؿ، ـمالب أذه٤من ذم سَمٞمِٜم٦م واوح٦م اًم٘مْمٞم٦م هذه يم٤مٟم٧م إذا

 وًمٙمـ اًم٘مرآن، شمٕمٚمٞمؿ قمغم إضمر أظمذ جيقز ٓ: سم٤مظمتّم٤مر آٟمٗم٤مً  اعمٓمروح اًم١ًمال قمـ

 طَمٌؼ  ومٝمق أضمر: ي٘م٤مل طمٞمٜمام إضمر أن: وهق أٓ إًمٞمف، اًمٜمٔمر ًمٗم٧م ُمـ سمد ٓ رء هٜم٤م

 ُي١ْمظمذ أن جيقز ٓ اعمٕمٜمك ومٌٝمذا إًمٞمف، واعم٘مدم ًمف اعمٕمٛمقل ُمـ اًمٕمٛمؾ ص٤مطم٥م يٓمٚمٌف

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام اًمتٕمٌدي٦م إقمامل وؾم٤مئر وشمٕمٚمٞمٛمف اًم٘مرآن شمالوة قمغم أضمر

ءً  ُم٤م، ضمٝم٦مٍ  ُمـ ُم٤م ُم٤مل ىُمِدم إذا أُم٤م: ٟم٘مقل يمذًمؽ، هذا يم٤من إذا  هذه يم٤مٟم٧م ؾمقا

 ضمٕم٤مًم٦م أو ه٦ٌم أو راشم٤ٌمً  اح٤مل هذا ىُمِدم إُم٦م، أومراد ُمـ ومرد أِي  ُمـ أو طمٙمقُمٞم٦م اجلٝم٦م

 اًمٕمٚمقم، ُمـ ذًمؽ ٟمحق أو ًمٚمحدي٨م أو ًمٚم٘مرآن آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام يم٤من ؾمقاء اعمٕمٚمؿ ي٠مظمذه ومل
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 وإٟمام أضمراً، ذقم٤مً  قمٚمٞمف يًتحؼ سمٕمٛمؾ ىم٤مم أنف أي إضمر سمٛمٕمٜمك ًمٞمس ذًمؽ أظمذ إذا

م ممـ إًمٞمف ىُمِدم سم٠منف أظمذه .. راشم٤ٌمً .. ضمٕم٤مًم٦م.. ه٦ٌم وإٟمام أضمرة ٓ وم٠مظمذه اح٤مل، هذا ىَمدَّ

 .اًمٌمء ُم٘م٤مسمؾ إضمر ُمٕمٜمك شُمـخ٤مًمػ اًمتل اعمٕم٤مين ُمـ ذًمؽ وٟمحق

 ىمقًمف ُمثؾ إمم رضمٕمٜم٤م إذا ومٞمام اًمتٗمريؼ، هذا ذم إؿمٙم٤مل ٓ أنف أجْم٤ًم، اقمت٘م٤مدي وذم

 آظمر إممش ٟمقى ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ وإٟمام سم٤مًمين٤مت، إقمامل إٟمام: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 .اعمٕمروف احلدي٨م

 ذم ضمداً  يمٌػمة قمالىم٦م هل٤م وم٤مًمٜمٞم٦م اًمٜمٞم٦م، سم٤مظمتالف طمٙمٛمف خيتٚمػ اًمقاطمد وم٤مًمٕمٛمؾ 

 .إوم٤ًمده ذم أو اًمٕمٛمؾ شمّمحٞمح

 ي٠ميت ُم٤م رضمالً  أن: اًمٜمٞم٦م طمدي٨م ذح ذم اًمٕمٚمامء سمٕمض يذيمره٤م اًمتل إُمثٚم٦م وُمـ 

 يٙمقن اًمِمٝمقة ٟمٗمس ي٠ميت وآظمر قمٚمٞمٝم٤م، ُم٠مضمقراً  ويٙمقن سمؾ طمالل ًمف وهل ؿمٝمقة

 .اًمٜمٞم٦م سم٤مظمتالف اًمٜمتٞمج٦م اظمتٚمٗم٧م وإٟمام واطمد واًمٕمٛمؾ دم٤مهٝم٤م، ُم٠مزوراً 

 ي٠ميت إُمريـ هذيـ ُمـ يُمؾ   ومٗمل واًمزٟم٤م، اًمٜمٙم٤مح هق ذًمؽ ذم إُمثٚم٦م أووح ومٛمـ 

 واًمٕمٛمؾ ُم٠مزورًا، يٙمقن اًمزٟم٤م وذم ُم٠مضمقراً  يٙمقن اًمٜمٙم٤مح ذم وًمٙمـ ؿمٝمقشمف اًمِمخص

 زوضمتف ئمٜمٝم٤م وهق زوضمتف، همػم ظمٓم٠مً  أتك ومرضمؾ: ُمثالً  ذًمؽ قمغم وييسمقن هق، هق

 وهق زوضمتف ضم٤مُمع أتك رضمؾ ذم مت٤مُم٤ًم، سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس ذًمؽ، ذم قمٚمٞمف وزر ومال

ٌَلمَّ  ُمٜمٝم٤م ومرغ أن وسمٕمد سم٤محلرام، ؿمٝمقشمف ًم٘مْم٤مء أت٤مه٤م إٟمام قمٜمف، همري٦ٌم ئمٜمٝم٤م  أهن٤م ًمف شَم

 ٟمٞمتف يم٤مٟم٧م إول ٕن ذًمؽ ُمٜمٝم٤م: وـمره وىم٣م زوضمتف ضم٤مُمع أنف ُمع آصمؿ ومٝمق زوضمتف،

 اعمث٤مل ذم واًمٕمٙمس اًمقزر، ُمـ رء ُيِّمٌف ومٚمؿ اًمقاىمع، ذم أظمٓم٠م ًمٙمٜمف زوضمتف ي٠ميت أن

 .مت٤مُم٤مً  اًمث٤مين

 .ذًمؽ طم٘مٞم٘م٦م يٕمرف أن ؾم٤مُمع ًمٙمؾ اًمّمٕم٥م ُمـ ًمٞمس اًمّمقرشملم ه٤مشملم وشمٗمّمٞمؾ 

 طمٞمٜمئذٍ  اًمٜمٞم٦م، سم٤مظمتالف خيتٚمػ اًمقاطمد اًمٕمٛمؾ أن وهق احل٘مٞم٘م٦م، هذه قمرومٜم٤م إذا

 شمٕمٚمٞمؿ أُمر إًمٞمف ُويِمؾ يم٤من ومٛمـ اًمٜمٞم٦م، سم٢مصالح ـمرطمتٝم٤م اًمتل اعم٠ًمخ٦م ُمٕم٤مجل٦م يٙمقن

م ُم٤م ي٠مظمذ ٓ سم٠من يٙمقن اًمٕمٛمؾ هذا ومتّمحٞمح ُمٕم٤مش، أو راشم٥م ًمف وُرشِم٥م اًمديـ  ُيَ٘مدَّ
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 آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام ي٠مظمذه وإٟمام دٟمٞمقي، قمٛمؾ أي ُم٘م٤مسمؾ يًتح٘مف اًمذي إضمر سمٛمٕمٜمك إًمٞمف

 .اًمراشم٥م أو اجلٕم٤مًم٦م أو اهل٦ٌم ُمٕم٤مين ُمـ

 قمغم وىم٤مئٛم٦م اًمنمقمٞم٦م سم٤مٕطمٙم٤مم ُمتٛمًٙم٦م وشمٙمقن همٜمٞم٦م شمٙمقن طمٞمٜمام ُمثالً  وم٤مًمدوًم٦م 

 واًميب اًمًٕمل قمـ يٙمٗمٞمف راشم٤ٌمً  اعمًٚمٛملم أومراد ُمـ ومرد ًمٙمؾ شُمَ٘مِدم أن هل٤م شمٜمٗمٞمذه٤م،

 وذويف أهٚمف شمرسمٞم٦م ُمـ قمٚمٞمف جي٥م سمام واًم٘مٞم٤مم وضمؾ، قمز اهلل ًمٕم٤ٌمدة ًمٞمتٗمرغ إرض: ذم

 .طمقًمف وُمـ

 اعمًٚمٛملم، سمتٕمٚمٞمؿ اًم٘م٤مئٛمقن قمٚمٞمف يٙمقن أن يٜمٌٖمل اًمذي اًمٕمٛمؾ ضمقاب هق ومٝمذا

سم٤مً  قمٜمدي ُم٤م هذا اًمنمقمٞم٦م، اًمٕمٚمقم ُمـ قمٚمؿ أّي   .اًم١ًمال ذاك قمـ ضمقا

 ختتٚمط واهل٦ٌم[ إضمر] ُمٕمٜمك اعمٕم٤مين هذه ًمٙمـ ؿمٞمخ، ي٤م ظمػماً  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 هذا ي٠مظمذ أنف أطمٞم٤مٟم٤مً  يِمٕمر ومؽمة، وأظمر ومؽمة أطمده٤م ومٞم٘مقى اإلٟم٤ًمن، ٟمٗمس ذم أطمٞم٤مٟم٤مً 

 . ه٦ٌم ي٠مظمذه أنف يِمٕمر وأطمٞم٤مٟم٤مً  أضمراً 

 ذم ُم٤م سمتّمحٞمح وإٟمام سم٤مًمِمٕمقر، ًمٞم٧ًم هل ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اعم٠ًمخ٦م :اًمِمٞمخ

 .اًم٘مٚمقب

 ٓ اح٤مل، هذا ي٠مظمذ طمٞمٜمام اعمًٚمؿ يٜمقي أن: هق اًم٘مْمٞم٦م ُمٕم٤مجل٦م: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م وم٠من٤م 

ً: ي٠مظمذه  اًمٕمٛمؾ ىمٌقل ذم هٜم٤مك أن: آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام قمٛمٚمف، أبٓمؾ ذًمؽ ومٕمؾ إن ٕنف أضمرا

 :اصمٜملم ذـملم ص٤محل٤مً  ًمٞمٙمقن

 وىمر وسمام سم٤مًمٕم٘مٞمدة، يتٕمٚمؼ أُمر ومٝمذا وضمؾ، قمز هلل اإلظمالص هق: إول وم٤مًمنمط

 هذا سمٙمذا ويِمٕمر سمٙمذا يِمٕمر هق أُم٤م اح٤مل، هذا إًمٞمف ىُمِدم اًمذي اإلٟم٤ًمن هذا ىمٚم٥م ذم

 ُمـ ٟمٗمًف ومتتحقل وضمؾ قمز هلل ريمٕمتلم يّمكم إٟم٤ًمن ي٘مقم وم٘مد ضمدًا، ـمٌٞمٕمل أُمر

 يٌٓمؾ سمذًمؽ وهق ص٤مًمح رضمؾ سم٠منف اًمٜم٤مس أُم٤مم يتٔم٤مهر إمم اًمٕم٤ٌمدة هذه ذم اإلظمالص

 ُمـ ىمٚمٌف ذم ُم٤م شمّمقر ح٤م وًمٙمـ إـمالىم٤مً  ُم٤مدي سم٠مظمذ قمالىم٦م هل٤م ًمٞمس اًمتل اًمٕم٤ٌمدة هذه

 أن وضمؾ قمز اهلل ًمقضمف ظم٤مًمّم٦م شمٙمقن أن ومٞمٝم٤م اعمٗمروض يم٤من اًمتل اًمٕم٤ٌمدة هذه ذم اًمٜمٞم٦م

 اًمٕم٤ٌمدة هذه أضمر ُمـ ي٘مٚمؾ أن وإُم٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م قمٛمٚمف يٌٓمؾ أن إُم٤م ومذًمؽ ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس يرائل

 .ومٞمٝم٤م اًمري٤مء ووٕمػ ومٞمٝم٤م اًمري٤مء ىمقة ٟم٦ًٌم قمغم
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 اًمٌح٨م ًمٙمـ اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم ٟمٗمقس ذم واىمع أُمر ذيمرشمف أن٧م اًمذي وم٤مًمِمٕمقر

ٌَْتغم ىمد ُم٤م ٟمجٕمؾ يمٞمػ: هق أن  ُم٤م قمٚمؿ ُم٘م٤مسمؾ ُم٤م ح٤ملٍ  إظمذ ُمـ اًمٜم٤مس، سمٕمض سمف ُي

 .اًمٜمٞم٦م هذه إصالح هق ُم٤م شمٕمٚمٞمؿ أو

 .اجلقاب هق هذا

  (11:  38: 71/ 331/ واًمٜمقر اهلدى)





 التأوني





 517 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمت٠مُملم 

 افـػس ظذ افتلمغ حؽؿ

 هذا وم٘متؾ طم٤مدصم٦م، قمٛمؾ اًمًٞم٤مرة وم٤ًمئؼ أضمرة ؾمٞم٤مرة ذم ؾم٤مومر رضمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ذيم٦م يٕمٜمل اعمٞم٧م، هذا شم٠مُملم قمكمَّ  ومروقا  ومٓمٌٕم٤مً  اًم٤ًمئؼ، سمج٤مٟم٥م ي٘مٕمد اًمذي اًمرضمؾ

 أن هلؿ حيؾ هؾ ضمٜمٞمف، أخػ قمنميـ طمقازم ُم٤مت اًمذي اًمرضمؾ هذا ٕوٓد شمدومع شم٠مُملم

 اح٤مل؟ هذا ي٠مظمذوا

 أن أُم٤م، هلؿ طمّمٚم٧م إن اًمنمقمٞم٦م اًمدي٦م ظمٓم٠مً  اًم٘م٤مشمؾ ُمـ ي٠مظمذون هؿ ٓ، :اًمِمٞمخ

 .جيقز ٓ ىمامر ُم٤مل ومٝمق اًمت٠مُملم، ذيم٦م.. اًمنميم٦م ُمـ اح٤مل ي٠مظمذوا

 اًمدي٦م؟ يدومع أن يًتٓمٞمع ٓ اًمرضمؾ يم٤من وإذا :ُمداظمٚم٦م

 يتٕم٤موٟمقن ومٝمؿ طم٘م٤ًم: ُمًٚمٛملم اعمًٚمٛمقن يٙمقن طمٞمٜمام ًمٙمـ هق، هق احلٙمؿ :اًمِمٞمخ

ئ ُم٤م جيٛمٕمقا  أن ومٕمٚمٞمٝمؿ آخف، ُمـ قمّمٌتف ٓؾمٞمام ُمٕمف  يقضمٌٝم٤م اًمتل اًمدي٦م ويدومع ذُمتف ُيؼَمِ

ر ٓ اًمدي٦م، هذه ُمثؾ وضمقد ومٕمدم قمٚمٞمف، احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع م اح٤مل أظمذ ُيؼَمِ  . احلرا

  (11:  35:  11/ 383/واًمٜمقر اهلدى) 

 افتلمغ حؽؿ

 ُمـ ُمٜمٝمؿ اًمت٠مُملم، ُم٠ًمخ٦م ذم اظمتٚمٗمقا  اعمًٚمٛملم قمٚمامء ؿمٞمخ ي٤م إذا :ُمداظمٚم٦م

 وأنقاع طمرام أنقاع طمدد ُمـ ُمٜمٝمؿ أب٤مطمٝم٤م، ُمـ وُمٜمٝمؿ طمرُمٝم٤م، ُمـ وُمٜمٝمؿ أضم٤مزه٤م،

 .ظمػًما  اهلل وضمزايمؿ اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم رأجؽ شمٕمٓمٞمٜم٤م ومْمٞمٚمتؽ شمتٗمْمؾ وم٢مذا طمالل،

 .احل٤مض اًمٕمٍم ذم طمدث اًمذي اًم٘مامر ُمـ ٟمقع هق أنقاقمف، سمٙمؾ اًمت٠مُملم :اًمِمٞمخ

ء اًمت٠مُمٞمٜم٤مت، ُمـ ٟمقع أيَّ  جيقز ومال   اًمٕم٘م٤مرات قمغم أو اًمًٞم٤مرات قمغم يم٤مٟم٧م ؾمقا

 ًمٞمس أنقاقمف سمٙمؾ اًمت٠مُملم ٕن ذًمؽ اح٤مدة: أُمقر ُمـ رء أيَّ  أو إؿمخ٤مص، قمغم أو

 .واًمٞم٤مٟمّمٞم٥م احلظ ؾمقى سمف ي٘مقم قمٛمؾ قمٜمده اعم١مُّمـ ُمـ ي٘م٤مسمٚمف
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ّٛمك ُم٤م سملم ومرق ومال وًمذًمؽ  ًَ  ُم٤م وسملم ٟمّمٞم٤ًٌم، يًٛمك ُم٤م وسملم شم٠مُمٞمٜم٤ًم، اًمٞمقم ُي

﴾ َوإَْزٓمُ  َوإَنَّم٤مُب  َواعْمَٞمِْنُ  اخْلَْٛمرُ  إِٟمَّاَم : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف وسملم ظمػمي٤ًم، ٟمّمٞم٤ٌمً  يًٛمك

 .اًم٘مامر هق وم٤معمٞمن ،[91:اح٤مئدة]

م طمٞمٜمام وضمؾ قمز ومرسمٜم٤م  ٕنف ومذًمؽ احلديث٦م، اًم٘مامرات ُمـ سمف ُأخحؼ وُم٤م اعمٞمن طَمرَّ

 وهق ًمٚمِرسمح يتٕمرض ىمد اًمذي اإلٟم٤ًمن سمف ي٘مقم شمٕم٥ٍم  وقمغم ضُمْٝمد قمغم ىم٤مئامً  ًمٞمس

ن يتٕمرض وىمد اًمٖم٤مًم٥م،  .اًمت٠مُملم سمخالف اًمٜم٤مدر وهق ًمٚمخنا

 ُمـ سمف حيٞمط وُم٤م يًٛمع سمام اًمت٠مثُّر قمـ شَمـَجّرد اإلٟم٤ًمن أنّ  ًمق احل٘مٞم٘م٦م، ذم اًمت٠مُملم

 يم٤مٟمقا  ًمق إرض وضمف قمغم َُمْٞمن ذ إرض، وضمف قمغم ىمامر ذ هق اًمٕم٤مدات

 ُم٘م٤مُمريـ قمـ شمًٛمع وًمذًمؽ ًمٚمخ٤ًمرة، ُُمَٕمّرض ُُمَ٘م٤مُمر أيمؼم اًمِ٘ماَمر ٕن ذًمؽ يٕمٚمٛمقن:

 .اعماليلم ظمن ووح٤مه٤م قمِمٞم٦م سملم ُم٤م سم٠منف يم٤ٌمر

 يمؾ ٓوٛمحٚم٧م ظمنت واطمدة ذيم٦م وًمق ختن، ومال اًمت٠مُملم ذيم٤مت أُم٤م 

ئ٥م يٗمروقن طمٞمٜمام ٕهنؿ ذًمؽ اًمنميم٤مت: ٞمٜم٦م ضا  اًمنميم٦م ًمدى اعم١مُمٜملم قمغم ُُمٕمَّ

 ويقومر احل٤مض اًمٕمٍم ذم وي٤ًمقمدهؿ ضمدًا، ودىمٞم٘م٦م دىمٞم٘م٦م سمح٤ًمسم٤مت ىم٤مُمقا  ىمد يٙمقٟمقن

 اًمٞمقم اعمًٛمك اجلٝم٤مز ؾم٤مسم٘م٤مً  هب٤م ي٘مقُمقن يم٤مٟمقا  اًمتل اجلٝمقد ُمـ يمثػماً  قمٚمٞمٝمؿ

 .سم٤مًمٙمٛمٌٞمقشمر

 ُمـ طمٞم٤مة ي١مُّمٜمقن ٓ أهنؿ مجٞمٕم٤مً  شمٕمرومقن ًمٕمٚمٙمؿ احلٞم٤مة، قمغم ُمثالً  شم٠مُملم ذيم٦م: أي

 طم٤ًمسم٤مت يٕمٛمٚمقن اًم٘مؼم، طم٤موّم٦م قمغم هذا أن يٕمرومقا  ٕهنؿ قمتٞم٤ًم: اًمٙمؼم ُمـ ُمثكم سمٚمغ

 ٕهنؿ اًمتحديد: هذا ح٤مذا اًمًتلم، دون ُم٤م ىم٤مقمدة قمٜمدهؿ أفمـ سم٠منف ًمٙمـ دىمٞم٘م٦م،

 شم٠مُملم أجْم٤مً  ؾمٞم٘مٌٚمقن يم٤مٟمقا  إذا ؾمٞمخنوا أنف ضمدًا، ودىمٞم٘م٦م دىمٞم٘م٦م طم٤ًمسم٤مت يٕمٛمٚمقن

 .اًمًتلم ضم٤موز ُمـ طمٞم٤مة قمغم

 أن يٛمٙمـ ُم٤م سمٚمدة، يمؾ ذم طم٤ًمب يٕمٛمٚمقا  أهنؿ اًمدىمٞم٘م٦م طم٤ًمسم٤مهتؿ ُمـ ُمثالً  يمذًمؽ

 يٕمٛمٚمقا  أهنؿ وٟمٗمؽمض ًمدُّيؿ، ضمداً  ُمٞمًقر وهذا اًمًٞم٤مرات، ذم احلقادث ُمـ ي٘مع

 شمٙمقن يمٞمػ ؾمٞم٤مرة يمؾ أن طم٤ًمسًم٤م ويٕمٛمٚمقا  ؾمٜم٦م، يمؾ ُمثالً  طم٤مدث أخػ أن طم٤ًمسًم٤م

 .آظمره إمم.. ضم٤مٟمٌٞم٤مً  أو ضمذري٤مً  حَتَٓمَّٛم٧م سمٛمٕمٜمك إص٤مسم٦م هل هؾ إص٤مسمتٝم٤م،
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 ذم ُأصٞمٌقا  إذا طمتك ُمثاًل، ديٜم٤مر ُمٚمٞمقن يريدون ُمٕمٝمؿ، يٓمٚمع جمٛمقع ضمٕمٚمقا  أظمػماً 

 ورسمع، ُمٚمٞمقن اعمِمؽميملم ُمـ ُيـَحِّمٚمقن أهنؿ طم٤ًمسًم٤م يٕمٛمٚمقا  هؿ اعم١مُّمٜم٦م، اًمًٞم٤مرات

 .وهٙمذا راسمحلم، يٙمٗمٞمٝمؿ اعمٚمٞمقن ُمـ قمنمة وسم٤مح٤مئ٦م ُمٚمٞمقن

 أشمٞم٦م اًمّمقرة تّمقرٟم طمٞمٜمام ضمداً  واوح أُمر وهذا ختن، ٓ وم٤مًمنميم٤مت وًمذًمؽ

 .ُي٘م٤مسمٚمٝم٤م وُم٤م

 وهل حتٓمٞمؿ َذَّ  وحتٓمٛم٧م إٓ اًمنميم٦م، ُمـ اجلديدة سمًٞم٤مرشمف خيرج يم٤مد ُم٤م إٟم٤ًمن

... ديٜم٤مر قمنميـ أدري ٓ ُمٌٚمٖمف؟ ُم٤م اًم٘مًط ًمف، قمقوقه٤م ىمًط، أول ودومع ُم١مُّمٜم٦م

 .اجلديدة اًمًٞم٤مرة صمٛمـ ديٜم٤مر أخػ قمنميـ يٛمٙمـ ديٜم٤مر قمنميـ ُم٘م٤مسمؾ دومٕمقا 

 هذه ومٕمالً  اًمنميم٦م أن ئمـ اًمتٗمٙمػم، ىمٚمٞمؾ أبٚمف يم٤من ُمٝمام اًمٜم٤مس ُمـ أطمد هؾ 

 !وظمنت؟ ضمٞمٌٝم٤م ُمـ دومٕمتٝم٤م أخػ اًمٕمنميـ

 قمنم ؾمٜم٦م يمؾ يدومع آظمريـ، ُم١مُِمٜملم ُمـ ضم٤مءهت٤م إًمػ اًمٕمنميـ هذه ٓ،

 ومٚمام اًمنميم٦م، ًمدى يتجٛمع يمٚمف ومٝمذا طم٤مدث، أيَّ  يٕمٛمؾ وٓ ؾمٜم٦م قمنميـ ؾمٜمقات

 مل اًمذيـ أظمريـ اعمِمؽميملم ُمـ قمٜمدهؿ شمقوّمر مم٤م يدومٕمقن إومم احل٤مدصم٦م ُمثؾ شم٠متٞمٝمؿ

 يمت٤مسم٦م وم٘مط ُم٘م٤مسمؾ اًم٘مامر، هق هذا وومرة، قمٜمدهؿ يٙمقن وسم٤مًمٜمٝم٤مي٦م طم٤مدث، أيُّ  هلؿ ي٘مع

 .قمٛمؾ هٜم٤مك وًمٞمس

 ذم آظمر ُمٞمٜم٤مء إمم ُمٞمٜم٤مء ُمـ شُمِمحـ سم٤مظمرة: ُمثالً  اًمت٠مُملم ُمـ ٟمقع ىمديامً  هٜم٤مك يم٤من

اس اًمًٗمٞمٜم٦م ُمع ومػُمؾمؾ اًمٌحر، ذم ُمٕمرووملم ىمراصٜم٦م هٜم٤مك يم٤من اًمٌحر،  يٙمقٟمقن طُمرَّ

 ُيْدوَمع ه١مٓء اًمٌحر، ىمراصٜم٦م ُمـ ؾمٗمٞمٜم٦م هقمج٧م إذا ومٞمام اًمًٗمٞمٜم٦م قمـ ًمٚمدوم٤مع ُمًتٕمديـ

 .إـمالىم٤مً  رء ومٞمف ًمٞمس وهذا قمٛمؾ، ُم٘م٤مسمؾ ٕنف أضمر: هلؿ

 أهنؿ إًمٞمٝمؿ أذت اًمذيـ اًمٕمٚمامء ُمـ أتٕمج٥م وم٠من٤م اًمٞمقم، اعمٕمروف اًمت٠مُملم أُم٤م 

 حت٧م داظمٚم٦م ويمٚمٝم٤م آظمره، وإمم.. ؿمٞمئ٤مً  أب٤مطمقا  وسمٕمْمٝمؿ ؿمٞمئ٤مً  طمرُمقا  سمٕمْمٝمؿ ومّّمٚمقا 

 .اًم٘مامر وهق أٓ اعمٞمن ُمقوقع
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 يم٤من أو ؾمٞم٤مرة اًمٌمء هذا يم٤من ؾمقاء رء، قمغم ُي١َمُِمـ أن ُمًٚمامً  ٟمٜمّمح ٓ ًمذًمؽ 

 .ذًمؽ ٟمحق أو داراً  أو قم٘م٤مراً 

 قمٚمٞمف ًمٞمس هذا اًمدوًم٦م، ُمـ قمٚمٞمف ُيـْجؼَم  اًمتل اًمت٠مُملم ُمقوقع يرد ـمٌٕم٤مً  وهٜم٤م 

ئ٥م يم٤ًمئر ضي٦ٌم هذه يٕمتؼم ٕنف ُم١ًموًمٞم٦م:  هٜم٤م وًمٙمـ اًمدوًم٦م، شمٗمروٝم٤م اًمتل اًميا

 :وهل هب٤م، اًمتذيمػم ُمـ سمد ٓ ُمالطمٔم٦م

 سمح٤مدث ؾمٞم٤مرشمف وم٠ُمصٞم٧ٌم ؾمٞم٤مرشمف، قمغم اًمدوًم٦م ُمـ ُمْمٓمراً  اعم١مُّمـ دومع إذا

 .اخل٤ًمرة ًمف شُمَٕمِقض أن شمريد آشمٗم٤مق قمغم سمٜم٤مءً  اًمنميم٦م وضم٤مءت

 ذًمؽ، ومٚمف يزيد أو اًمنميم٦م ؾمتٕمقوف ُم٤م ي٤ًموي دومٕمف ُم٤م يم٤من إن: ٟم٘مقل ٟمحـ ومٝمٜم٤م 

 يٛمش ومل ضمديدة، ؾمٞم٤مرة اؿمؽمى أنف ومروٜم٤مه٤م اًمتل إومم اًمّمقرة ُمثؾ يم٤من إن أُم٤م

 هذا ًمف، وقَمّقوقه٤م ىمًط، أول إٓ يدومع مل وهق حتٓمٞمؿ ذ وحتّٓمٛم٧م ىمٚمٞماًل، إٓ ومٞمٝم٤م

 .اعم٠ًمخ٦م شمٗمّمٞمؾ هق هذا. جيقز ٓ طمرام

  (11: 11:  55/ 551/واًمٜمقر اهلدى)

 أـثر مبوفغ ٓشتخراج افتلمغ ذـي ظذ افتحويؾ

َق  رضمؾ: اًم١ًمال  شم٠مُملم، قمٚمٞمف اًمٌٞم٧م وهذا أُمريٙم٤م، ذم اًمٙمٗم٤مر سمالد ذم سمٞمُتف ُهِ

 يمِمٗم٤مً  يْمع أن ُمٜمف ـمٚم٧ٌم اًمنميم٦م ًمٙمـ اًمنىم٦م، هذه ُم٘م٤مسمؾ ُم٤مًٓ  ي٠مظمذ: يٕمٜمل

 اًمٙمِمػ، هذا قمغم يزيد أن أراد ومٝمق ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م، أو صمٛمٜمٝم٤م شُمٕمٓمٞمف طمتك سم٤معمنوىم٤مت:

 وُيْم٤مقمػ، يزيد ُمثاًل، ؿمٞمًئ٤م أو هم٤ًمًمتلم،: ي٘مقل هم٤ًمًم٦م ُمثالً  قمٜمده يٙمقن أن ُمـ ومٌدل

 ُمـ سمٕمْم٤مً  وًمٕمؾ اًمٜم٤مس سمٕمض وم٠ًمخ٧م شمتث٧ٌم، أن أرادت أو ؿمّٙم٧م اًمنميم٦م ومٝمذا

ٟمف  هؾ ومٞم٠ًمخقن ُمٚمتزُم٤ًم، ًمٞمس هق سمٞمٜمام ُمٚمتزُمقن إؿم٘م٤مء ومٝم١مٓء ُمٜمٝمؿ، أؿم٘م٤مئف إظمقا

 ذًمؽ؟ ؿم٤مسمف وُم٤م إصكم اًمت٠مُملم طمٙمؿ قمـ ومْمالً  اًم٤ٌمـمؾ، هذا قمغم ٟمِمٝمد أن ًمٜم٤م جيقز

 ظمػًما؟ اهلل ومجزايمؿ

 جيقز ٓ أنف قمـ ومْمالً  اًمت٘مدير، ذم يزيد أن ًمٚمٛم١مُمـ جيقز ٓ ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

ٟمف  قمغم أؿمٝمد ٓ إين: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًم٤ٌمـمٚم٦م: اًمزي٤مدة هذه قمغم يِمٝمدوا أن إلظمقا
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 اًمت٠مُملم جيقز ومال اًمٌالد قمٛم٧م ُمّمٞم٦ٌم ومٝمذه ىمامر، هق إصؾ ذم اًمت٠مُملم أن إُم٤م ،شضمقر

 واإلؿمٝم٤مد اًمتدًمٞمس، هذا ُمثؾ إمم يّمؾ أن اعمحرم اًمت٠مُملم هذا آصم٤مر ُمـ وًمٕمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم،

 .اًمزور وقمغم اًمٙمذب قمغم اًمٜم٤مس ًمٌٕمض

 اًمٖمػم ؿم٘مٞم٘مل إُمقال، ُمٜم٤م ي٠مظمذون اًمذي ُّيقد يمٚمٝمؿ: سم٘مقل هذا أظمل :ُمداظمٚم٦م

 !ًمٚمٞمٝمقد شمذه٥م إُمقال هذه يمؾ هذه،: ي٘مقل وم٘مط، ويّمكم ُمٚمتزم

 هبؿ ٟمتِمٌف ٟمحـ ومٝمؾ سم٤مًم٤ٌمـمؾ، اًمٜم٤مس أُمقال شم٠ميمؾ اًمٞمٝمقد يم٤مٟم٧م إذا :اًمِمٞمخ

 ي٤ًميمٜمٝمؿ؟ هق ومٚمامذا اًمِمٝم٤مدة هذه يِمٝمد يم٤من إذا صمؿ! سم٤مًم٤ٌمـمؾ؟ اًمٜم٤مس أُمقال وٟم٠ميمؾ

 صحٞمح :ُمداظمٚم٦م

 أن اعمٚمتزُملم ُمـ وأُمث٤مًمف قمٚمٞمف سمالدهؿ؟ ذم ويٕمٞمش يٕم٤مذهؿ، ح٤مذا :اًمِمٞمخ

 ش.ضمقر قمغم أؿمٝمد ٓ إين: »اًمٙمريؿ اًمرؾمقل ىمقل يٚمتزُمقا 

 (11: 35: 55/ 539/ واًمٜمقر اهلدى)

 افسقورات ظذ افتلمغ حؽؿ

 . اًمًٞم٤مرات حلقادث سم٤مًمٜم٦ًٌم  :اًم٤ًمئؾ

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 صم٤مٟمٞم٦م، ؾمٞم٤مرة ُمع طم٤مدصًم٤م يٕمٛمؾ قمٜمدُم٤م اًمًٞم٤مرات، حلقادث ؿمٞمخٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 هؾ ُمثاًل، ّضسمف ًمٚمذي سمٞمّمٚمح شم٠مُملم اًمٖمػم ود ُُم١َمُِمـ يٙمقن ُمثالً  قمٚمٞمف، احلؼ وـمٚمع

  هذا؟ جيقز

 اًمت٠مُملم ُمـ دومع ُم٤م يم٤من إذا: ي٠ميت سمام ُٟمجٞم٥م اعم٠ًمخ٦م هذه ُمثؾ ذم ٟمحـ :اًمِمٞمخ

 سمٓمري٘م٦م دومٕمف ُم٤م إًمٞمف اؾمتٕم٤مد ٕنف ومٞمجقز: اًمتّمٚمٞمح، ىمٞمٛم٦م يٌٚمغ اًمًٜمقي أو اًمِمٝمري

 . ومال أيمثر يم٤من إذا أُم٤م قمٚمٞمٝم٤م، جمؼم

 . ظمػًما  اهلل كا ضمز :اًم٤ًمئؾ
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 ًمٙمـ إضم٤ٌمري، اًمت٠مُملم ـمٌٕم٤مً  ُي١َمُِمـ يروح ُمثالً  ًمإلٟم٤ًمن جيقز هؾ ـمٞم٥م، :اًم٤ًمئؾ

 قمغم اعمٗمروض اًمقاضم٥م ًمٕمٛمؾ إدٟمك، احلد اًمٖم٤مًم٥م ذم ي٠مظمذوا اًمٜم٤مس ؾمٛمٕم٧م يمام

 يّمؾ ؿم٤مُمؾ ُمثالً  اعمٗمروض، أو اًمقاضم٥م سمٕمٛمؾ أؤُِمـ أروح  أن أن٤م زم ومٝمؾ اًمٜم٤مس،

  ديٜم٤مر؟ ُمئ٦م أو ديٜم٤مر ُم٤مئتلم ىمٞمٛمتف

 .جيقز ومال ذًمؽ ُمـ أيمثر أُم٤م ُمٜمف، سمد ٓ اًمذي اًمت٠مُملم ٟمجٞمز ٟمحـ :اًمِمٞمخ

 (11:  19: 78/   513/  واًمٜمقر اهلدى)

 افسقورات فؼوئدي آضطراري افتلمغ حؽؿ

 إٓ اًمًٞم٤مرة شم٘مقد ُم٤م اوٓمراري شم٠مُملم قمٜمدهؿ اًمًٞم٤مرات ىم٤مئدي هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 وُم٤مت، -اهلل ؾمٛمح ٓ- ؾمٞم٤مرة طم٤مدث ص٤مر إذا أظمريـ، طمٞم٤مة قمغم اًمت٠مُملم وهق سمف،

 شم٠مُملم أن آظمر شم٠مُملم قمٜمدٟم٤م ـمٞم٥م، شُم١َمُِمـ أن إٓ اًمًٞم٤مرة سم٘مٞم٤مدة ًمؽ يًٛمح ٓ ومٝمذا

ر ؾمٞم٤مرة طم٤مدث طمدث ًمق اًمٖمػم، ود  يٕمٜمل وفم٤مئػ، قم٘مد ًمف إٟم٤ًمن آظمرون، وشميَّ

 ؾمٞم٤مرشمف شميرت وإذا.. طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م ُمٕم٤مؿمف وشمٙمٗمؾ شمٙمٗمٚمف سم٠من ُُمٚمزم وم٠من٧م يٕمٛمؾ،

 .شمّمٚمحٝم٤م

 اًمًٞم٤مرة؟ ص٤مطم٥م أم اًمنميم٦م اًمٙمٗمٞمؾ ُمـ ًمِـَٛمـ؟ وإٓ ًمٚمنميم٦م شم٘مقل أن٧م :اًمِمٞمخ

 .هبذا ؾمٞمتٙمٗمؾ اًمذي هق اًمًٞم٤مرة، ص٤مطم٥م :ُمداظمٚم٦م

 يتٙمّٗمؾ؟ ويمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .اًمت٠مُملم ذيم٦م قمٜمد ُي١َمُّمـ مل إذا :ُمداظمٚم٦م

 ُي١َمُِمـ؟ مل إذا :اًمِمٞمخ

 اًمٖمػم، ود أن اًمت٠مُملم أُم٤م قمٚمٞمف، اشمٗم٘مٜم٤م اًمذي اإلضم٤ٌمري اًمت٠مُملم ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 إذا أُم٤م ُُم١َمُِمـ، ٕنؽ ًمف: شمدومع اًمدوًم٦م ُم٤مت إذا اًمرضمؾ، وشمٕمّٓمؾ ؾمٞم٤مرة طم٤مدث طمدث

 يّمح هٜم٤م ومٝمؾ سمذًمؽ، ُُمٚمزم وم٠من٧م ؾمٞم٤مرشمف، شميرت أو قمْمق ُمٜمف ويُمِن  شمٕمّٓمؾ

 اًمت٠مُملم؟
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 إمم أىمرب هل إظمػمة واًمّمقرة وضمف، أِي  قمغم جيقز ٓ اًمت٠مُملم هق ٓ، :اًمِمٞمخ

 ومٝمق اعمخٓمئ هق ويم٤من اًمٓمريؼ، ذم ؿمخّم٤مً  دقمس واطمد يٕمٜمل اخلٓم٠م، يم٘متؾ اًمنمع

 اوٓمر ُم٤م أُم٤م اعمُ٘م٤مُمرة، قملم هق اًمذي اًمت٠مُملم ذم اعمِم٤مريم٦م ُمـ أومم هذا ذقم٤ًم، و٤مُمـ

 .اًم٤ًمسمؼ ُمـ احلٙمؿ وَمُٕمِرف إًمٞمف

 أظمر؟ أُم٤م ومٞمف، اهلل طمًٌٜم٤م ًمف اعمْمٓمريـ هذا :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .جيقز ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 (11: 59: 55/ 157/ واًمٜمقر اهلدى) 

 آجتامظل افتلمغ ضريؼ ظـ افديي أخذ حؽؿ

 اًمٓمريؼ، ذم: يٕمٜمل رضمالً  ودهس سمًٞم٤مرشمف يًػم رضمالً  أن: وهق ؾم١مال :ُمداظمٚم٦م

 اًمذي ُمـ  وًمٞمس آضمتامقمل اًمت٠مُملم.. اًمت٠مُملم ُمـ شم١مظمذ اًمِدي٦م أن ُمٕمٚمقم هق ومٙمام

 ُمـ اًمدي٦م هذه أظمذ طمٙمؿ ومام اًمدي٦م، قمٜمف يدومع اًمذي هق آضمتامقمل اًمت٠مُملم وإٟمام دهس

 . اًمذي اًم١ًمال هق هذا: يٕمٜمل آضمتامقمل؟ اًمت٠مُملم

: يٕمٜمل آضمتامقمل سم٤مًمت٠مُملم شمٕمٜمل أن٧م: ومٞمؽ اهلل سم٤مرك شمٕمٜمل أن٧م ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

  اًمت٠مُملم؟ ذيم٤مت ُمـ ذيم٦م أي

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ذًمؽ؟ وٟمحق احلٞم٤مة، وقمغم اًمٕم٘م٤مرات وقمغم اًمًٞم٤مرات قمغم شُم١َمُِمـ اًمتل :اًمِمٞمخ

 :ٟم٘مقل ٟمحـ

 :ىمًٛملم إمم يٜم٘مًؿ ٟمدريف، اًمذي اًمقاىمع طمٞم٨م ُمـ اًمت٠مُملم هذا إن: أوًٓ 
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ظمر إضم٤ٌمري: أطمدمه٤م  يمٛمثؾ اعم١َُمُِمـ، قمغم ُم١ًموًمٞم٦م ومال إضم٤ٌمري٤مً  يم٤من ومام اظمتٞم٤مري،: ؤا

 .اعمقاـمٜملم قمغم أىمقل وٓ اعمًٚمٛملم، قمغم شمٗمرض اًمتل اًميائ٥م شمٚمؽ

 قم٤مدًة، قمٚمٞمف ُي١َمُمَّـ مم٤م رء أِي  قمغم ي١مُمـ ٓ أن ُمًٚمؿ يمؾ ومٜمٜمّمح اظمتٞم٤مري٤مً  يم٤من إذا أُم٤م 

 وًمٙمـ سم٤مًم١ًمال، قمالىم٦م ًمف ًمٞمس يم٤من وإن هذا أوًٓ، هذا ذًمؽ، همػم أو آٟمٗم٤مً  ذيمرت مم٤م يم٤من ؾمقاء

ٞم٤من هذا ُمـ سمدٓ   .واًمتٗمّمٞمؾ اًٌم

ـ يم٤من إن: ومٜم٘مقل اًم١ًمال قمـ اجلقاب أُم٤م  ؾمتدومٕمٝم٤م اًمتل اًم٘مٞمٛم٦م شمٚمؽ دومع ىمد اعم١َُمُمَّ

 هق اًمدي٦م ىمٞمٛم٦م يم٤من إن قمٚمٞمف، اعمٗمروض اًمراشم٥م يدومع يم٤من احل٤مدث أطمدث اًمذي ٕن اًمنميم٦م:

 سمَِْم٤مقَمتُٜم٤َم َهِذهِ : ﴿اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه سمٖمػم وًمق شمٕم٤ممم ىمقًمف طَمدِ  قمغم ي٠مظمذه٤م أن سم٠مس ومال دومٕمٝم٤م، ىمد

 [.15:يقؾمػ﴾ ]إًَِمٞمْٜم٤َم ُردَّْت 

 وُم٤م وم٘مط، دومٕمف اًمذي هذا يًتٕمٞمد أن احلؼ ومٚمف ذًمؽ، ُمـ أىمؾ دومٕمف اًمذي يم٤من إن أُم٤م 

 . همػمه اًم١ًمال، مت٤مم قمـ اجلقاب هق هذا يمٞمًف، وُمـ ضمٞمٌف ُمـ يدومٕمف أن ومٕمٚمٞمف ذًمؽ ؾمقى

   (11:  58: 55/  135/  واًمٜمقر اهلدى) 

 أحًدا ؿتؾ إذا افسوئؼ ؿَِبؾ مـ أخذه جيقز هؾ اإلجبوري افتلمغ

 بوخلطل؟

 أص٤مب إذا: وم٤مٔن أًمٞم٤مت، قمغم اًمٖمػم ود إًمزاُمل اًمت٠مُملم أن شمٕمٚمٛمقن :ُمداظمٚم٦م

 ؿمٞمئ٤ًم؟ اًمت٠مُملم ذيم٤مت شمدومع مم٤م ي٠مظمذ هؾ سمًٞم٤مرشمف، سم٠مذى ؿمخّم٤مً  اًم٤ًمئ٘ملم أطمد

 ..ي٠مظمذ ُم٤م ًمّم٤محلف :اًمِمٞمخ

 ..همػمه ًمّم٤مًمح :ُمداظمٚم٦م

ًتٗمٞمد أنف سمحٞم٨م ًمّم٤محلف، :اًمِمٞمخ  ُمـ اًمٜمٔم٤مم هذا سمحٙمؿ ًمف ظمرج وم٢من ي٠مظمذ، ُم٤م ًمٜمٗمًف ي

ٜمؽ ذم أودقمف يم٤من اًمذي يم٤مح٤مل ومٝمق اًمت٠مُملم،  هذه ًمف حتؾ ومال سم٤مًمٗم٤مئدة، يًٛمقٟمف ُم٤م وأقمٓمقه اًٌم

 .اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ  ذم يٍمومف وإٟمام واطمد، سم٘مرش وٓ اًمٗم٤مئدة
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ول، اًم٘مًط دومع ىمد ويم٤من ؾمٞم٤مرشمف، ومتحٓمٛم٧م ؿم٤مُمالً  شم٠مُمٞمٜم٤ًم اعم١َُمُِمـ: أىمقل يمذًمؽ  ومام ٕا

ٞم٤مرة: صمٛمـ ي٠مظمذ أن ًمف يٜمٌٖمل  .اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ذم ومٞمٍمومف أظمذ وم٢من ُم٘م٤مُمرة، ٕنف اًًم

 ُأصٞمٌقا  ُمثالً  اًمًٞم٤مرة ذم ُمٕمف يم٤مٟمقا  اًمذيـ: ًمٚم١ًمال إمت٤مُم٤مً  ؾمٛمح٧م ًمق :ُمداظمٚم٦م

 ومٝمؾ ديٜم٤مر، آٓف مخ٦ًم يٕمٓمٞمف ُم٤مت وُمـ قمالضًم٤م، هلؿ ُيَرشم٥َّم واًمت٠مُملم سمجراح،

 ي٠مظمذوا؟ ٓ أو اًم٘مقم أوئلؽ ي٠مظمذوا

 ؾم٤مئؼ إمم يٜمٔمر هٜم٤م ًمٙمـ اعمقوقع، ذم ضمديد رء ذم ُم٤م اجلقاب، ٟمٗمس :اًمِمٞمخ

 .اًمنميم٦م قمغم ًمٞمس هق ومٕمٚمٞمف اعمت٥ًٌم هق يم٤من إن اًمًٞم٤مرة،

 اًمٖمػم، اعمت٥ًٌم يم٤من إذا: واًمت٠مُملم ؾمٞم٤مرة طم٤مدث ذم إخ ًم١ًمال إيْم٤مح :ُمداظمٚم٦م

 ؟..ومٞمختٚمػ اًمًٞم٤مرة ذم ُمٕمف وعمـ ًمف ضر وطمّمؾ

 .اًمقاىمع طم٥ًم قمغم أو اًمدي٦م أو اإلرش يدومع أن اًمٖمػم قمغم خيتٚمػ، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .قمٜمف يدومع اًمت٠مُملم دومع ُم٤م اًمٖمػم إذا وسم٤مًمت٤مزم يدومع، اًمٖمػم ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 .اًمت٠مُملم قمغم ٟمتٕمرف ٓ ٟمحـ :اًمِمٞمخ

 .اًمٖمػم ٟمٕمرف :ُمداظمٚم٦م

 .وم٘مط ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 (11: 39:  75/ 771/واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 51:  58/ 771/واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 53:  58/ 771/واًمٜمقر اهلدى) 

 افتلمغ ذـوت حؽؿ

 اًمِمٞمخ؟ ىمقل ُم٤م: يٕمٜمل شمٕمرومقهن٤م، أفمٜمٙمؿ اًمت٠مُملم ذيم٤مت :ُمداظمٚم٦م

 .ـمٌٕم٤مً  جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 .سم٢مـمالىمٝم٤م :ُمداظمٚم٦م
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 .إـمالىمٝم٤م قمغم :اًمِمٞمخ

 (11:77:51/ب15: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 افتلمغ حؽؿ

 ؟[اًمت٠مُملم طمٙمؿ] :ُمداظمٚم٦م

 ًمٚمٛمخ٤مـمرة ٟمٔمؿ ٕنف جيقز: ٓ صقره سمٙمؾ اًمت٠مُملم سم٠من أؿمؽ ٓ أن٤م :اًمِمٞمخ

 ذم يمت٤مسمف ذم وضمؾ قمز اهلل طمرُمف اًمذي سمٕمٞمٜمف اعمٞمن هق واعم٘م٤مُمرة واعمخ٤مـمرة واعم٘م٤مُمرة،

ـْ  ِرضْمٌس  َوإَْزٓمُ  َوإَنَّم٤مُب  َواعْمَٞمِْنُ  اخْلَْٛمرُ  إِٟمَّاَم ﴿: اعمٕمرووم٦م أي٦م ٞمَْٓم٤منِ  قَمَٛمؾِ  ُِم  اًمِمَّ

ٌُقهُ 
 قمٚمٞمف ىمقًمف ُمٜمٝم٤م اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٌٕمض ذًمؽ وشم٠مجد[ 91:اح٤مئدة﴾ ]وَم٤مضْمَتٜمِ

: اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد ذم يمام واًمًالم اًمّمالة

 .شاًمٓمٌؾ واًمٙمقسم٦م واًمٙمقسم٦م، واعمٞمن اخلٛمر أُمتل قمغم طمرم اهلل إن»

 اًمٕمٍم ذم وسمخ٤مص٦م قمديدة صقر هل٤م اعم٘م٤مُمرة ىمٚم٧م ؿمئ٧م وإن اعمٞمن أن ؿمؽ وٓ

 :ىمٞمؾ ويمام أؿمٙم٤مًمف، وشمٜمققم٧م صقره شمٕمددت طمٞم٨م احل٤مض

 .واطمد واعمقت إؾم٤ٌمب شمٕمددت

 سم٤مًمٞم٤مٟمّمٞم٥م، اًمٞمقم يًٛمك ُم٤م ذًمؽ ُمـ اعمٞمن، ُمـ اهلل طمرُمف ومٞمام شمٚمت٘مل ومٙمٚمٝم٤م

، اخلػمي سم٤مًمٞم٤مٟمّمٞم٥م: سمٕمْمٝمؿ يًٛمٞمف ُم٤م وُمٜمف [ ًمٚمتٖمرير] يٖمػموهن٤م وم٠مؾمامء زقمٛمقا

 أىمقام أُمتل ذم ًمٞمٙمقٟمـ»: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام وًمتْمٚمٞمٚمٝمؿ اًمًٌٓم٤مء سم٤مًمٜم٤مس

 يٖمػم ٓ إؾمامء شمٖمٞمػم: اًمٕمٚمؿ أهؾ ي٘مقل وًمذًمؽ شاؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م اخلٛمر ينمسمقن

 اًمتل إؾمامء شمٜمققم٧م ُمٝمام شمًٙمر أهن٤م داُم٧م ُم٤م مخر وم٤مخلٛمر اعمًٛمٞم٤مت، طم٘م٤مئؼ ُمـ

 .اًمروطمٞم٦م اعمنموسم٤مت اخلٌٞمث٦م إؾمامء هذه وُمـ قمٚمٞمٝم٤م، يٓمٚم٘مقهن٤م

 اًمًٞم٤مرة أو احلٞم٤مة قمغم سم٤مًمت٠مُملم اًمٞمقم يًٛمك ُم٤م إمم قمدٟم٤م واعمٞمن اًم٘مامر قمرومٜم٤م إذا

 شمتٕم٤مـم٤مه٤م أؾم٤ٌمب قمغم شم٘مقم ٓ وُم٘م٤مُمرة خم٤مـمرة ذًمؽ ويمؾ ذًمؽ، ٟمحق أو اًمٕم٘م٤مرات أو

 قمغم ي١مُمٜمقن اًمذيـ ُمـ يمثػماً  أن اعمٕمٚمقم ومٛمـ اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م، هق وإٟمام اًمت٠مُملم، ذيم٤مت
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 اًمًٜملم سمٕمْمٝمؿ قمغم يٛميض ذًمؽ وٟمحق سمْم٤مقم٤مهتؿ وخم٤مزن قم٘م٤مراهتؿ وسمٕمض ؾمٞم٤مراهتؿ

 يم٤معم١مُمـ اًمت٠مُملم، ؾمقى رء ٓ ُم٘م٤مسمؾ اعمرؾمقم اعمٌٚمغ ؾمٜم٦م يمؾ ذم يدومع وهق اًمٓمقيٚم٦م

 ؾمٜم٦م صمالصملم ٟمحق قمٚمٞمف ُم٣م قمٚمٛمٜم٤م مم٤م يمثػماً  سمٕمْمٝمؿ ُمـ وىمع وهذا ُمثاًل، ؾمٞم٤مرشمف قمغم

 رء ُم٘م٤مسمؾ يدومٕمٝم٤م مل دومٕمٝم٤م اًمتل اعم٤ٌمًمغ ومٝمذه ُمٓمٚم٘م٤ًم، طم٤مدث ًمف ي٘مع ومٚمؿ يدومع وهق

 اعم١مُمٜملم سمٕمض أن أطمٞم٤مٟم٤مً  يتٗمؼ ىمد ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم اًمت٠مُملم، اؾمؿ ؾمقى إـمالىم٤مً 

 ومت٘مدم ومتحٓمؿ سمح٤مدث اًمًٞم٤مرة ومتّم٤مب ُمثالً  اجلديدة ؾمٞم٤مرشمف قمغم يدومٕمف ىمًط أول

 .دومٕمف اًمذي إول اًم٘مًط ُم٤مذا؟ ُم٘م٤مسمؾ ضمديدة أظمتٝم٤م ؾمٞم٤مرة اعم١مُمـ هلذا اًمنميم٦م

 ؾمٞم٤مرة اعم١مُمـ هلذا اؿمؽمت اًمذي اح٤مل هبذا اًمنميم٦م ضم٤مءت أجـ ُمـ: أوًٓ ! شمرى ي٤م

 .ضمديدة

 ىمد واطمد، ىمًط ُم٘م٤مسمؾ اجلديدة اًمًٞم٤مرة هذه ىمٞمٛم٦م دومٕم٧م ُم٤مذا ُم٘م٤مسمؾ: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 .اعمٝمؿ هق هذا ًمٞمس أىمؾ أو أيمثر أو أخػ أو ُم٤مئ٦م ُمٌٚمغ يٙمقن

َي٧م اًمتل اًمًٞم٤مرة هذه صمٛمـ أن ضمداً  اًمقاوح وُمـ  أُمقال ُمـ هل ًمٚمُٛم١َمُِمـ اؿمؽُمِ

ٜمقا  اًمذيـ أظمريـ اعمِمؽميملم  اعم٘م٤مُمرة هل هذه طم٤مدث، هلؿ ي٘مع ومل ؾمٞم٤مراهتؿ قمغم أُمَّ

 هذا اًمٙمٛمٌٞمقشمر ارشمٗم٤مع سمٕمد وسمخ٤مص٦م ضمٞمداً  شمٕمرومقن يمام واًمنميم٤مت اعمخ٤مـمرة وهذه

 ُمثالً  إىمٚمٞمؿ يمؾ أن سمحٞم٨م ضمداً  اًمدىمٞم٘م٦م احل٤ًمسم٤مت ُمـ ًمٞمتٛمٙمٜمقا  اًمدىمٞمؼ احل٤مؾم٥م

 سم٤مًمت٘مري٥م، احلقادث هذه ىمٞمٛم٦م ويمؿ ي٘مع، أن يٛمٙمـ طم٤مدث يمؿ احل٤ًمسم٤مت يٕمٛمٚمقن

ئ٥م ُمـ يْمٕمقن ومٝمؿ  إن احلقادث هذه يٕمقوقن ُم٤م سم٘مدر اعمِمؽميملم قمغم اًميا

 قمغم طمؼم ُم٘م٤مسمؾ ي٠مظمذوهن٤م اًمتل اعمٙم٤مؾم٥م هل سم٘مٞم٦م هلؿ شمٌ٘مك صمؿ شم٘مدير أقمغم قمغم وىمٕم٧م

 .ذًمؽ وراء رء وٓ ورق

ئز سمٕمض اًمٜمقع هذا ُمـ سم٠من ٟمذيمر أن اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه حيًـ ىمد  شم٘مدم اًمتل اجلقا

 سمٓم٤مىم٦م اًمٙمراشملم اًمٕمٚم٥م سمٕمض ذم يٌٞمٕمقن وم٘مط ُمٕمٞمٜم٦م، طم٤مضم٤مت يِمؽمون اًمذيـ ًمٌٕمض

 ُم٤م أو اًمٌٞمٌز اًمنماب اًم٘مقارير رء وأبًط سمٙمذا، وضم٤مئزة ُمٙم٤مومئ٦م قمٚمٞمٝم٤م ُمٙمتقب

 اعمٙم٤مومئ٤مت هذه ويمذا، يمذا ًمف اًمداظمؾ ُمـ ُمٕمٞمٜم٦م ُم٤مريم٦م ًمف خيرج اًمذي ذًمؽ ؿم٤مسمف

 سملم واًمٗمرق ضمٕم٤مًم٦م، ٟمقع ُمـ شمٙمقن أن ويٛمٙمـ أجْم٤مً  اعم٘م٤مُمرة ٟمقع ُمـ شمٙمقن أن يٛمٙمـ
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 أم هب٤م اخل٤مص اًمنميم٦م ضمٞم٥م ُمـ ظمرضم٧م هؾ اعمٙم٤مومئ٦م هذه إمم ٟمٜمٔمر أن وذاك هذا

 ُم٘م٤مُمرة شمٙمقن هذه ومحٞمٜمئذٍ  اًمٌْم٤مقم٦م شمٚمؽ ؾمٕمر قمغم ىمٞمٛمتٝم٤م اجلقائز هذه أوٞمٗم٧م

 قمغم احلظ جمرد هق إٟمام رء قمغم وٓ دم٤مرة، قمغم[ شم٘مقم ٓ ٕهن٤م] ؿمؽ: وٓ وحمرُم٦م

ة ضمٞمقب طم٤ًمب ئز، هذه هلؿ خترج مل اًمذيـ أظمريـ اًمنما  اًمنميم٦م ؿمؽ وسمال اجلقا

ئز هذه شمْمع طمٞمٜمام  أجْم٤مً  شمٕمٛمؾ ضمٞمٌٝم٤م طم٤ًمب قمغم وًمٞمس اًمِم٤مريـ طم٤ًمب وقمغم اجلقا

 صمٛمـ قمغم ي٘مًؿ ومٝمذا ُم١مًمٗم٦م آٓف أو أخػ ًمٜمٗمؽمض اعمٙم٤مومئ٤مت هذه ىمٞمٛم٦م يمؿ طم٤ًمب

 طم٤ًمب قمغم وًمٞمس اًمِم٤مريـ طم٤ًمب قمغم إو٤موم٦م هذه ومٞمٙمقن قمٚمٞمٝم٤م ويْم٤مف اًمٌْم٤مقم٦م

 :ىمٌؾ ُمـ ىمٚمٜم٤م يمام أجْم٤مً  ي٘م٤مل وهٜم٤م اًمنميم٦م،

 .واطمد واعمقت إؾم٤ٌمب شمٕمددت

 أنف أقمت٘مد وم٠من٤م وًمذًمؽ سم٤مًم٤ٌمـمؾ: اًمٜم٤مس أُمقال أيمؾ إمم شم١مدي إؾم٤ٌمب هذه يمؾ

 ومٝمٜم٤مك إًمٞمف، اوٓمررشمؿ ُم٤م إٓ ُمٕمٝم٤م اًمتٕم٤مون وٓ اًمت٠مُملم ذيم٤مت ذم اعمِم٤مريم٦م جيقز ٓ

 ذم يًٛمك ُم٤م اًمت٠مُملم قمغم أصح٤مهب٤م يرهمؿ اًمٌالد سمٕمض ذم اًمًٞم٤مرة قمغم اًمت٠مُملم ُمـ ٟمقع

 إمم اوٓمر ومٛمـ آظمتٞم٤مر، قمغم ومٞمٌ٘مك اًمٙمكم اًمت٠مُملم أُم٤م اجلزئل، سم٤مًمت٠مُملم اًمٌالد سمٕمض

ئ٥م ومٝمل اجلزئل اًمت٠مُملم  أن ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم ُمٜم٤مص ٓ اًمٌالد سمٕمض ذم شمٗمرض اًمتل يم٤مًميا

 هٜم٤مك ٕن إًمٞمف: ي٠موون يمٜم٤مً  يٌٜمقا  أن ُمثالً  يًتٓمٞمٕمقن ٓ طمٞم٤مهتؿ شمٕمٓمٚم٧م وإٓ يدومٕمقه٤م

ئ٥م  ًمٞمس اإلٟم٤ًمن دام ومام وأظمرى، أظمرى أؿمٞم٤مء أدري وُم٤م..يًٛمقهن٤م ُمً٘مٗم٤مت ضا

ئ٥م هذه ُمـ ٟمقع ًمدومع خمػماً  ٌَؾ ُمـ ذًمؽ قمغم جمٌقر هق ومٝمذا اًميا  ومٛمـ اًمدوًم٦م، ىِم

 سم٤مظمتٞم٤مره اإلٟم٤ًمن يِمؽمك أن أُم٤م سم٤مًمًٞم٤مرة، اعمتٕمٚمؼ اإلضم٤ٌمري اًمت٠مُملم يدومع أجْم٤مً  ذًمؽ

 ذًمؽ، ًمتحٚمٞمؾ ذًمؽ جيقز وٓ وُمٞمن ىمامر أنف اًم٤ًمسمؼ اًمٙمالم ُمـ شمٌلم ح٤م جيقز ٓ ومٝمذا

 .احل٘مٞم٘م٦م أؾمامئٝم٤م سمٖمػم إؿمٞم٤مء سمتًٛمٞم٦م ٟمٖمؽم أن يٜمٌٖمل وٓ

 .اًم١ًمال هذا طمقل ًمديٜم٤م ُم٤م هذا

 (11:78:77ب15: اًمٜمقر رطمٚم٦م)
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 افسقورات؟ بغ احلقادث حوفي دم افتعقيض مول أخذ حؽؿ مو

 اًمًٞم٤مرات؟ سملم احلقادث طم٤مًم٦م ذم اًمتٕمقيض ُم٤مل أظمذ طمٙمؿ ُم٤م ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 ممـ؟ :اًمِمٞمخ

 اخلٓم٠م قمٚمٞمف يرشمٙم٥م وم٤مًمذي خمٓمئ، وأطمدمه٤م ؾمٞم٤مرشملم ُمتّم٤مدُم٤من: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .اعمرور ُمـ سمت٘مرير ُمثاًل  ًمف يدومع أن اعمخٓمئ ُمـ يٓمٚم٥م

 .ُم٤مٟمع ذم ُم٤م :اًمِمٞمخ

 (11:71:77/ (7) راسمغ ومت٤موى)

 افشومؾ افتلمغ حؽؿ

ء سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م ـ اًمًٞم٤مرة أنف يِمؽمط اًمٌٜمؽ ؿمٞمخٜم٤م، اًمًٞم٤مرة ًمنما  شم٠مُمٞمٜم٤مً  شُم١َمُمَّ

 ؿمٞمخٜم٤م؟ جيقز هذا اًمًٞم٤مرة، شمٚمٗم٧م إذا هذا طم٘مف، ٟمحٗمظ طمتك ؿم٤مُماًل:

 .جيقز ٓ اًمِم٤مُمؾ اًمت٠مُملم :اًمِمٞمخ

 (11:  39: 55/ 733/  واًمٜمقر اهلدى)

 وؿبض بضوظي تؾػ بندظوء افتلمغ ذـوت ظذ افتحويؾ

 بقعفو ثؿ ظؾقفو افتلمغ

 وهذه سمْم٤مقم٦م اًم٤ٌمظمرة ذم يٙمقن وأطمٞم٤مٟم٤مً  اًمتج٤مرة، ذم يٕمٛمؾ أنف اإلظمقة أطمد ي٠ًمل

ر اًمٌْم٤مقم٦م  أو أورويب ُمثالً : يٕمٜمل هق اًمِٚمـل اًمٌْم٤مقم٦م وص٤مطم٥م اًمدوٓرات، ُماليلم سمثٛمـ شُمَ٘مدَّ

ىم٧م ىمد اًمٌْم٤مقم٦م سم٠من: اًمت٠مُملم ًمنميم٦م ومٞم٘مقل اًمت٠مُملم، ذيم٦م قمغم يتح٤ميؾ أضمٜمٌل  ُمـ ُهِ

 ُمٚمٞمقن؟ سمٛم٘مدار وشُم٤ٌمع ُمثالً  ديب إمم اًمٌْم٤مقم٦م شم٠ميت صمؿ سمٙمالُمٝمؿ، وي٘متٜمٕمقن اًم٤ٌمظمرة

 يمؿ؟ ىمٞمٛمتٝم٤م وأصؾ :اًمِمٞمخ
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 .ُماليلم صمامن صمٛمٜمٝم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ُماليلم صمامن :اًمِمٞمخ

 .سمٛمٚمٞمقن وشُم٤ٌمع ٟمٕمؿ، أي :ُمداظمٚم٦م

 هذا؟ يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 يمذًمؽ وسم٤مقمٝم٤م اًمٌْم٤مقم٦م، صمٛمـ ُماليلم صمامن اًمت٠مُملم ذيم٦م ُمـ ىمٌض ٕنف :ُمداظمٚم٦م

 .. شم٤ٌمع اًمٓمري٘م٦م هبذه ُماليلم، شمًٕم٦م اًمٌْم٤مقم٦م ص٤مطم٥م أظمذ أصٌح ُماليلم شمًع سمٛمٚمٞمقن،

 سمٓمرق؟ اعمنوىم٦م اًمٌْم٤مقم٦م هذه يِمؽمي أن اعمًٚمؿ ًمٚمت٤مضمر جيقز هؾ: يٕمٜمل

 .يمقاىمع اًم٘مّم٦م أومٝمؿ ُأريد أن٤م ًمٙمـ جيقز، ٓ أنف واوح اجلقاب ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 شم٘مؾ ٓ يٕمٜمل أنف ٟمٕمرف اًمت٠مُملم وذيم٦م هذه، اًمْمخٛم٦م اًمٌْم٤مقم٦م يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .اجلقاؾمٞمس قمٛمؾ قمـ ُمّمٚمحتٝم٤م ؾمٌٞمؾ ذم دىمتٝم٤م ومحّمٝم٤م،

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ُمثاًل؟ اًمٌْم٤مقم٦م هذه سم٠منف شم٘متٜمع يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 أن٘مؾ وأن٤م: ىم٤مل اًم١ًمال هذا ي٠ًمخٜمل هذا، ي٘مقل اًم٤ًمئؾ هذا واهلل :ُمداظمٚم٦م

 .اًمثقاسم٧م

 .ـَمِٞم٥م :اًمِمٞمخ

 ٓ؟ أم ضم٤مئز هذا هؾ ضم٤مء، يمام اًم١ًمال ًمؽ أن٘مؾ أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ٓ: أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ

 .ظمػم اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤مك :اًمِمٞمخ

  (11:  78: 38/   355/  واًمٜمقر اهلدى)



 الزطٕة





 553 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمرؿمقة 

 افرصقة ـػورة

 يمٗم٤مرة؟ هل٤م اًمرؿمقة هؾ :ُمداظمٚم٦م

 ذٟم٥م؟ ًمٞمس أم ذٟم٥م اًمرؿمقة رأجؽ هق ُم٤م ًمٙمـ اًمٙمٗم٤مرة، هل٤م ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 .ذٟم٥م :ُمداظمٚم٦م

 يمٗم٤مرة ًمف ُم٤م اًمِٚمـل اًمذٟم٥م أم أهقن، يمٗم٤مرة ًمف اًمّٚمـل واًمذٟم٥م يمقيس، ذٟم٥م :اًمِمٞمخ

 شمرى؟ ومٞمام أهقن أُّيام أهقن

 أهقن؟ يمٗم٤مرة ًمف اًمّٚمـل اًمذٟم٥م :ُمداظمٚم٦م

 .يمٗم٤مرة هل٤م ًمٞمس أطمًٜم٧م، :اًمِمٞمخ

 .اًمتقسم٦م إٓ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمتقسم٦م إٓ :اًمِمٞمخ

  (17:  11: 35/   735/ واًمٜمقر اهلدى)

ؾ ٓ حؼ جلؾى جوئزة افرصقة هؾ  هبو؟ إٓ حُيَصَّ

 اًمرؿمقة إقمٓم٤مء إضم٤مزة اًمٗمت٤موى، سمٕمض ىمرأت سم٤مًمرؿمقة، يًٛمك ُم٤م ُمقوقع: ؾم١مال

 اًمرؿمقة إن: ي٘مقل أظمر واًمٌٕمض آظمر، إٟم٤ًمن طمؼ أظمذ أو ُمية شُمـَحِ٘مؼ ٓ إذا

م أهن٤م شُمَٕمِٚمؾ ومل ختّمص، ومل قم٤مم سمحٙمؿ أت٧م أصالً  ٕهن٤م طمرام:  يمذا طم٤مًم٦م ذم طمرا

 أصقب؟ اًمرأجلم وم٠ميُّ  ويمذا، يمذا يّمٌح مل إذا ُم٤ٌمطم٦م ومتّمٌح ويمذا:

 ضم٤مء اًمتل اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٚمٖم٦م ذم اًمرؿمقة يمٚمٛم٦م ُمٕمٜمك ومٝمٛمٜم٤م إذا: اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م :اًمِمٞمخ

 .وسمٞم٤من ساطم٦م سمٙمؾ اجلقاب ٟم٠مظمذ اًمٜمٌقي، احلدي٨م هب٤م

 هذا اعمقوقع، واٟمتٝمك سم٤مـمؾ، إطم٘م٤مق أو طمؼ إلسمٓم٤مل ُم٤مل إقمٓم٤مء هق اًمرؿمقة 

 .اًمنمقمل آصٓمالح
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 ُم٤م وىمٌؾ ُمث٤مًٓ  ٟميب يمٞمػ: يٕمٜمل ضمدًا، يمثػمة ُمِم٤ميمؾ شَمٜمَْحؾ هذا وقمغم 

 ي٘مع هذا سم٤مـمؾ، إطم٘م٤مق أو طمؼ إسمٓم٤مل ُمقوقع قمغم ُٟمَدىِمؼ ُٟمريد اعمث٤مل، ٟمًتحي

 ُم٤مٓ أطمدهؿ ومٞمٕمٓمل] إوىم٤مت سمٕمض ذم اخلٌز زمح٦م ذم يّمػم أطمٞم٤مٟم٤مً ..يمثػماً 

 ُم٤م يمٞمػ سم٠مطمد، ضي٧م ُم٤م أن٤م: ًمؽ ي٘مقل ،[اًمٓم٤مسمقر ذم] إول وي٠مظمذ[ ًمٚمٛم١ًمول

 شم٘مدُم٧م ٕنؽ قمنم، إطمدى رىمؿ دوره أن ص٤مر قمنمة رىمٛمف ًمذي ا سم٠مطمد؟ ضي٧م

 .اًمٖمػم قمغم شمٕمدي ومٞمف هذا إًمخ،.. واًمتًٕم٦م اًمٕمنمة اجلامقم٦م ه١مٓء يمؾ وشم٠مظّمر

 اًمٜمٔم٤مم ظم٤مًمٗم٧م ُم٤م أنؽ هق و أن٧م شمٕمرف ي٘مٞمٜم٤مً  اعمرور، ذـمل: ومروٜم٤م ًمق ًمٙمـ

 .حيدث ٟمٕمؿ ٓ؟ أم حيدث اًمٌمء هذا جي٤مزيؽ، يريد ًمٙمٜمف واًم٘م٤مٟمقن،

 أن٧م ديٜم٤مًرا فمٚمامً  قمٚمٞمؽ يٗمروٝم٤م يريد اًمتل اًمدٟم٤مٟمػم اخلٛم٦ًم سمدل أقمٓمٞمتف إذا هذا 

 وٓ سم٤مـمالً  أطم٘م٘م٧م ُم٤م ٕنؽ رؿمٞمتف: ُم٤م وأن٧م إصٖمر، سم٤مًمنم إيمؼم اًمنم دومٕم٧م

 اًمتل دٟم٤مٟمػم اخلٛم٦ًم وهق سم٤مـمالً  طمٙمامً : أي فمٚماًم، قمٜمؽ أزًم٧م أن٧م سمؾ طم٘م٤ًم، أبٓمٚم٧م

 .قمٚمٞمؽ يٗمروٝم٤م يريد

 مخ٦ًم شمدومع أنؽ قمٚمٞمؽ يٗمرض واًمذي اًمٜمٔم٤مم ظم٤مًمٗم٧م أن٧م سم٤مًمٕمٙمس، واًمٕمٙمس

 هذا ٕن رؿمقة: هذا اًمٜمٔمر يٖمض أن أضمؾ ُمـ ديٜم٤مر شمٕمٓمٞمف شم٠ميت هذا شمٕمرف دٟم٤مٟمػم

 قم٘مٚمٝمؿ و٤مق ممـ اًمٜم٤مس سمٕمض ي٘مع يمام يمثػماً، شمٜمٓمٕمٜم٤م إذا إٓ مهللا طمؼ، إسمٓم٤مل

 مل ًمق ىمقاٟملم، يمٞمػ ؾمٚمٓم٤من، ُمـ هب٤م اهلل أنزل ُم٤م اًم٘مقاٟملم هذه: ًمؽ ي٘مقل وومٙمرهؿ،

 اوٓمراب ذم وشمّمػم سمٕمض، ذم سمٕمْمٝم٤م شُمـَحِٓمؿ اًمٜم٤مس ص٤مرت اًم٘مقاٟملم هذه شمٙمـ

 إقمٓم٤مء هق اًمرؿمقة يمٚمٝم٤م، اعمِم٤ميمؾ شمٜمتٝمل اًمٚمٖمقي اعمٕمٜمك هذا ٓطمٔمٜم٤م وم٢مذا ،..ؿمديد

 .اًم٘مت٤مل اعم١مُمٜملم اهلل يمٗمك وطمٞمٜمئذ سم٤مـمؾ، إطم٘م٤مق أو طمؼ إلسمٓم٤مل ُم٤مل

  ي٘مع اًمٔمٚمؿ ٟمرى ويقُمٞم٤مً  ُمٔمٚمٛم٦م، قمكمّ  وىمٕم٧م أين طم٤مًم٦م ذم إصؾ أخٞمس :ؾم١مال

 ذ؟ هق ُم٤م ارشمٙم٤مب سمدون اًمٔمٚمؿ إزاًم٦م قمغم ٟمٕمٛمؾ أن ٕصؾا ُمش قمٚمٞمٜم٤م،

 إطم٘م٤مق أو سم٤مـمؾ إسمٓم٤مل اًمرؿمقة إن: ىمٚمٜم٤م هذا، ُمقوققمٜم٤م ذم اًمنم أجـ :اًمِمٞمخ

 اًمنم؟ أجـ طمؼ،

 .طم٘مف ًمٞمس دٟم٤مٟمػم، اخلٛم٦ًم سمدل ديٜم٤مًرا ي٠مظمذ أن طم٘مف ُمـ ًمٞمس ؿمٞمًئ٤م أظمذ :ُمداظمٚم٦م
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 مخ٦ًم؟ شمدومع طم٘مؽ ُمـ هق ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 يٙمقن اإلؾمالُمٞم٦م اًمدوًم٦م ذم] اعم٠ًمخ٦م إذًا، اخلّمقُم٦م ذم يدظمؾ إُمر هذا :ُمداظمٚم٦م

 اًمرضمؾ؟ وسملم سمٞمٜمل اعمِمٙمٚم٦م وَٟمُحؾ سمف ٟم٠ميت ُمثاًل، طم٦ًٌم ىم٤ميض[ هٜم٤مك

 اشمريمٜم٤م احل٦ًٌم، ىم٤ميض أجـ واىمٕمٞملم، أم ظمٞم٤مًمٞملم أؾمت٤مذ ي٤م ٟمٙمقن سمدٟم٤م ٟمحـ:اًمِمٞمخ

 ًممظمريـ؟ ٟمًٛمع صمؿ اًمديمتقر ُمع ٟمت٤ٌمطم٨م

 .يمثػمة أُمقر ذم يقُمٞم٤مً  اًمقاىمع هذا ذم ٟم٘مع أنٜم٤م ُمِمٙمٚمتٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 احلؼ إسمٓم٤مل ومٞمف وإُم٤م ٟمٗمًؽ، قمـ اًمٔمٚمؿ رومع ومٞمٝم٤م إُم٤م اًمٙمثػمة إُمقر :اًمِمٞمخ

ت أنؽ ومروٜم٤م ومٚمق مت٤مُم٤ًم، يٜمٕمٙمس وإُم٤م ىمٚمٜم٤م، ويمام ًمٖمػمك  يقم يمؾ سم٤مـمالً  أبٓمٚم٧م ِسْ

 طم٘م٤ًم، أبٓمٚم٧م أو سم٤مـمالً  طم٘م٘م٧م ًمٞمس سم٤مـماًل، أبٓمٚم٧م إذا هذا؟ ومٞمف ُم٤مذا ُمرات، قمنم

ر وم٘مْمٞم٦م  هق هؾ اًمٌمء، هذا طم٘مٞم٘م٦م إمم يٜمٔمر وإٟمام شمٙمرره، إمم ُيٜمَْٔمر ٓ اًمٌمء شَمَٙمرُّ

 ضم٤مئز ُمرة وقم٤مذ ضم٤مئز ُمرة صم٤مين ضم٤مئز ُمرة وم٠مول ضم٤مئزاً  يم٤من وم٢من ضم٤مئز؟ همػم أم ضم٤مئز

 .ضم٤مئز ومٖمػم ضم٤مئز همػم يم٤من وإن وهٙمذا،

 هذا همػم ذم قمٜمٝم٤م حيٙمك هذه أظمل احل٦ًٌم وىمْمٞم٦م هذه، إؿمٙم٤مل ومٞمٝم٤م ُم٤م هٜم٤م أن 

 .ضم٤مٟم٤ٌمً  سم٤مًمنمع اًمٕمٛمؾ ووع اًمذي اعمجتٛمع

 .إًمٞمف ٟمّمٌقا  ُم٤م ٟمتخٞمؾ أن ظمٓم٠م ًمٞمس: ؾم١مال

 .ٟمٜمِمده اًمذي هلذا ٟمٕمٛمؾ أن جي٥م: ُمٕمؽ وىمٚمٜم٤م ىمٚم٧م يمام وجي٥م صحٞمح، :اًمِمٞمخ

 اًمٔمالُم٤مت، هذه ذم اجلزئٞم٤مت هبذه ٟمٗمٕمؾ ُم٤مذا ذًمؽ، ُمـ ٟمتٛمٙمـ مل إذا ًمٙمـ 

 .شم٘مٚمٞمٚمٝم٤م ٟمح٤مول

 .اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ ؿمٞمًئ٤م أدومع أن قمغم اًمٔمٚمؿ أتحٛمؾ أن٤م واهلل :ُمداظمٚم٦م

م اًمرؿمقة أن ُم١ميدي ُمـ أن٤م يمقين  ومٞمٝم٤م إذا يٕمٜمل اًمقاىمٕم٦م، قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض طمرا

 إؾمٚمقب هبذا همػمي، قمغم أو قمكمّ  ي٘مع طمؼ إطم٘م٤مق أو ًممظمريـ فمٚمؿ قمدم أو فمٚمؿ

م أنف ًمٚمرأي ُم١ميد أفمؾ  .طمرا
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 ُمٔمٚمقُم٤ًم؟ شمٔمؾ أنؽ شُم١َمِيد يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 أب٘مك اجلزئٞم٤مت أُم٤م أظمر، سم٤مًمٓمريؼ اجلؼمي٦م اعمِمٙمٚم٦م طمؾ قمغم أقمٛمؾ أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 .وأتحٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م ص٤مسمًرا 

 دقمقى، شم٘مٞمؿ أن اؾمتٓمٕم٧م إذا دقمقى شم٘مٞمؿ ُم٤م سملم قمٜمدك، ُم٤م آظمر ـمريؼ :اًمِمٞمخ

 حتّمؾ وسمٕمديـ وقمدواٟم٤ًم، فمٚمامً  اإلٟم٤ًمن هذا ؾمٞم٠مظمذه مم٤م أيمثر رء يمؾ ىمٌؾ ظمنت

 .إًمخ ٓ، أم مت٤مم طم٘مؽ

 إذا قمٚمٞمؽ وُم٤م شم٘متٜمع، مل أنؽ أن زم يٌدو أن٤م ذًمؽ ُمع اًمقاىمع، ٟمٕم٤مًم٩م ٟمريد ٟمحـ

 .وأن٧م أن٤م أتٗم٤مهؿ يمٞمػ سمٞمٜم٦م قمغم أيمقن أن أريد ًمٙمـ اىمتٜمٕم٧م، ُم٤م

 أو طمؼ إلسمٓم٤مل ُم٤مل إقمٓم٤مء هل اًمرؿمقة: ي٘مقًمقا  سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمٚمؿ أهؾ: ٟم٘مقل ٟمحـ 

 .ؿم٠منؽ ًمؽ رأجؽ، قمغم شمٌ٘مك اًمتٕمريػ هبذا اىمتٜمٕم٧م ُم٤م أن٧م وم٢مذا سم٤مـمؾ، إطم٘م٤مق

 .اًمرأي ذًمؽ قمـ شمؽماضمع أن يٚمزُمؽ ومٝمذا اًمرأي، هبذا اىمتٜمٕم٧م إذا أُم٤م 

 اًمنمقمل سم٤مًمتٕمريػ أت٧م اًمتل اًمٜمّمقص أن إمم ُمًتٜمد صحٞمح أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٚمٖمقي وًمٞمس

 ش.واعمرشمٌم اًمرار اهلل ًمٕمـ» اًمٚمٖمقي؟ اًمتٕمريػ أجـ :اًمِمٞمخ

 .سمٞمٜمٝمام واًمرائش :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م اًمّمدد، هبذا ًمًٜم٤م اعمٝمؿ احلدي٨م، ذم صح٧م ُم٤م زي٤مدة سمٞمٜمٝمام واًمرائش  :اًمِمٞمخ

 اًمرار؟ هق ُمـ اًمرار، اهلل ًمٕمـ: ُمٕمٜمك

 .اح٤مل يٕمٓمل اًمذي هق اًمرار :ُمداظمٚم٦م

  ؾم١مآً، ؾم٠مختف قمّم٤مم ًمٚمديمتقر اعمٖمرب سمٕمد ىمٚمٜم٤م ٟمحـ ح٤مذا؟ اح٤مل يٕمٓمل :اًمِمٞمخ

 ؾم١مآً  أؾم٠مخؽ ؾمٞمْمٓمرين ٕنف ،ىم٤مس اجلقاب هذا ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك: ًمف ىمٚم٧م: أضم٤مسمٜمل

 هذا ُمٕمٜمك صم٤مٟمًٞم٤م ؾم١مآً  ي٠ًمل أنف ًمٚم٤ًمئؾ حمقضم٤مً  قمٚمٞمف اجلقاب يٙمقن ؾم١مال ويمؾ صم٤مٟمًٞم٤م،

 احلدي٨م؟ ذم اعمذيمقر اًمرائش هق ُمـ: أن ًمؽ أىمقل وم٠من٤م ٟم٤مىمص، يمجقاب اًم١ًمال
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 .ؿمخص أّي  هق :ُمداظمٚم٦م

 شم٘مقل اًمٚمٖم٦م ؿمخص، أي: زم ىمٚم٧م أن٧م يمذا، شم٘مقل اًمٚمٖم٦م ًمؽ أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ

 .ؿمخص أي ًمٞمس

 أن واضمٌف ُمـ عم١ًمول رء أدومع أو ُم٤مًٓ  أدومع إٟم٤ًمن أن٤م: ُمثالً  ُمثكم، :ُمداظمٚم٦م

 طم٤مومظ ًم٧ًم أن٤م اعمٕمٜمك، ٟمٗمس ذم يّم٥م.. يٕمٛمٚمف أن واضمٌف ُمـ أصالً  هق قمٛمالً  يٕمٛمؾ

 ظمدُم٦م زم ي١مدي سم٠من عم١ًمول رء أدومع أين ومٝمٛمتف، ُم٤م هذا ًمٙمـ يمذا، أو شمٕمريًٗم٤م أو ٟمًّم٤م

 .يقىمٕمٝم٤م أن واضمٌف ُمـ قمكمَّ  قم٘مقسم٦م أداء قمـ ًمٞمٛمتٜمع أو ي١مِدُّي٤م، يمل

 ُمـ دائرة ذم ُمقفمػ اعمقفمػ هذا ًمٙمـ ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك ُمٕمل يٚمت٘مل هذا :اًمِمٞمخ

 اًمٞمقم: ًمؽ ي٘مقل هق قمٚمٞمف، ًمؽ وي١مذ ُمثالً  ضمقازك شمٕمٓمٞمف أن  واضمٌؽ اًمدوائر،

 هق ٕنف طمرام: هق ي٠ميمٚمٝم٤م اًمرؿمقة هذه رؿمقة، شمٕمٓمٞمف ضمؾ أ ُمـ سمٙمرة اًمٞمقم سمٙمرة

 يريد واًمذي إُمد، اًمٓمقيؾ ُمذهٌؽ قمغم أن٧م اًمقفمٞمٗم٦م، ُمـ يٙمقن أن وواضمٌف واضمٌف

 هذه ٕن ح٤مذا؟ ديٜم٤مًرا، شمٕمٓمٞمف وٓ ودمل وشمروح سمتٗمْمؾ اًمًالم قمٚمٞمف أجقب صؼم

 .رؿمقة

 قمٜمده، طمؼ ًمؽ أن٧م احلؼ، ًمتح٘مٞمؼ يٕمٓمك ُم٤مل هذه رؿمقة، ًمٞم٧ًم هذه أظمل ي٤م 

 .اجلقازات قمغم ًمؽ ي١مذ أن وهق

 أنٙمؿ وُمث٘مٗملم وديم٤مشمرة ُمٜمٙمؿ أتٕمج٥م يٛملم، أطمٚمػ وىَمٚمَّام يٛملم وهذه واهلل،

 قمغم اعمقفمػ هذا سمف يٚمٕم٥م وي٠ميت، يذه٥م يرى ُمٜمٙمؿ واطمد ًمق أظمل، ي٤م ظمٞم٤مًمٞملم،

 أنف شم٘مرروه اًمذي اخلٞم٤مل هذا يٗمٕمؾ ُمٜمٙمؿ اًمقاطمد يرى: أوًٓ  ديٜم٤مر، يٕمٓمٞمف ُم٤م أؾم٤مس

 .اًمنمع هق

 .اًمنمع ظمالف: صم٤مٟمٞم٤مً  ظمٞم٤مل،: أوًٓ  هذا

 ؿمٖمٚم٦م ُمٙم٤من، أّي  أو ُمٕم٤مُمٚم٦م أّي  ذم ُمٍم، قمغم شمروح ُمث٤مل أقمٓمٞمؽ :ُمداظمٚم٦م

 ُمرض قمٜمدك دظمٚم٧م إذا: يٕمٜمل قمٚمٞمٝم٤م، شمٕمقدوا قمٜمدهؿ، ُمقضمقدة هذه اًمٌ٘مِمٞمش

ُمٞم٦م أو سم٘مِمٞمش أقمٓمٞمتٜمل ُم٤م إذا وأظمدُمؽ،  !اعمٓمٚمقسم٦م سم٤مًمٓمري٘م٦م أظمدُمؽ  ٓ إيمرا
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 شمٌٓمؾ اًم٘م٤مقمدة، هل وُم٤م اًمْم٤مسمط ُم٤م سمٛمث٤مل وهذا سمٛمث٤مل ي٠ميت هذا أنف أُم٤م :اًمِمٞمخ

 سم٘مِمٞمش؟ شمٕمٓمل ٓ أؾم٤مس قمغم ُمٍم شمدظمؾ أن٧م

 قمٚمٞمٙمؿ،  ُمقؾمع اًمنمع أن ُمع قمجٞم٥م، ُمقوقع واهلل مج٤مقم٦م، ي٤م حتٙمقا  ُم٤مذا

 شمريد وم٠من٧م سم٤مـمؾ، إطم٘م٤مق أو طمؼ إلسمٓم٤مل ُم٤مل إقمٓم٤مء هل اًمرؿمقة: ًمٙمؿ ي٘مقل اًمنمع

 .ىم٤مٟمقٟمٞم٦م اًمٞمقم يًٛمقه٤م اًمتل اًمت٠مؿمػمات وأظمذت ُمٍم، إمم هٜم٤م ُمـ شم٤ًمومر

 شمرضمع ضمٞمد، اًمٌ٘مِمٞمش، ؾمّٛمٞمتف اًمذي ـمري٘مؽ ذم وىمػ هٜم٤مك وصٚم٧م ح٤م 

 ذم هذا يٙمقن ري٧م وي٤م هذا، شمٗمٕمؾ ُم٤م واهلل، ٓ ُمٍمي؟ ضمٜمٞمف شمدومع ُم٤م طمتك أدراضمؽ

 رضمٕم٧م إًذا ومٞمؽ اهلل سم٤مرك: وأىمقل ُمٕمؽ، أن٤م ٕيمقن اًمدومع: هذا طمرام اًمنمع

 .أدراضمؽ

ع أُمراً  شمْمٞم٘مقا  ح٤مذا أنتؿ ًمٙمـ   اعمًجد دظمؾ اًمذي اًمٌدوي ذاك ُمثؾ ومٞمف، اهلل وؾمَّ

 ُم٤م إدب ىمٚمٞمؾ ي٤م.. يريدون قمٚمٞمف هجٛمقا  اًمّمح٤مسم٦م وسم٤مل، اعمًجد هبذا صمقسمف ويمِمػ

﴾ قَمٔمِٞمؿٍ  ظُمُٚمٍؼ  ًَمَٕمغم َوإِٟمََّؽ : ﴿اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يمذا، هذا اهلل، سمٞم٧م هذا شمًتحل

: ًمف ىم٤مل طم٤مضمتف ىم٣م ُم٤م سمٕمدش شمزرُمقه ٓ دقمقهش »شمزرُمقه ٓ دقمقه،: »ىم٤مل[ 5:اًم٘مٚمؿ]

ـَ  مل اعم٤ًمضمد هذه إن» ٌْ   شُم
ٍ
ء ش اهلل وذيمر ًمٚمّمالة سمٜمٞم٧م إٟمام واًمٖم٤مئط، اًمٌقل ُمـ ًمٌَِمْ

٠م واًمرضمؾ  ارمحٜمل مهللا: ىم٤مل صغم ُم٤م سمٕمد اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمع وصغم شمقوَّ

 .أطمداً  ُمٕمٜم٤م شمنمك وٓ وحمٛمداً 

رت ًم٘مد: »اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل ُم٤مذا رشمؿ مج٤مقم٦م ي٤مش اهلل رمح٦م ُمـ واؾمٕم٤مً  طَمجَّ  طَمجَّ

 .اهلل رمح٦م ُمـ واؾمًٕم٤م

ع اهلل   سم٤مـمؾ، إطم٘م٤مق أو طمؼ إلسمٓم٤مل ُم٤مل إقمٓم٤مء اًمرؿمقة ضمٕمؾ ح٤م قمٚمٞمٙمؿ وؾمَّ

 اعمث٤مل هذا سمٛمث٤مل، ودمؼم، ُمث٤مًٓ  زم سمٞميب واًمديمتقر ُمث٤مًٓ  زم سمتيب شم٠ميت وم٠من٧م

 سمرؿمقه، إٓ ًمف ُمِمك ُم٤م ُمٕم٤مُمٚمتف، ًمف يٛمٌم اًمذي وفمٞمٗمتف هذاك اعمث٤مل، ذاك... هق

  أدراضمؽ؟ شمرضمع سمٌ٘مِمٞمش، إٓ يدظمٚمف ُم٤م ُمٍم يدظمٚمف وفمٞمٗمتف وهذا



 559 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمرؿمقة 

 هذا إمم ٟمّمؾ ٟمحـ سمحٞم٨م اًمّمالح، وُمـ اًمت٘مقى ُمـ قمٜمدٟم٤م يٙمقن ري٧م ي٤م

ـْ ﴿ ٓ: وٟم٘مقل سم٤محلرام، آطمتٙم٤مك َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ * خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم

٥ُم  ًِ  [.3، 5:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

 شمِمديد، ي٤م شمِمٚمٞمط ي٤م ٟم٘مٞمض، ـمرذم قمغم مج٤مقم٦م ي٤م اًمٜم٤مس اًمٞمقم! اهلل ؾمٌح٤من

 .اًمٜم٤مس قمغم شمٕمًػم شمِمديد اًمنمع، قمـ ظمروج ُمٕمٜم٤مه٤م قمٜمدٟم٤م شمِمٚمٞمط

 ي٤م أن٤م سم٤مًمتٚمٗمقن، وشم٤مرةً  ُم٤ٌمذة شم٤مرةً  اًمقاطمد اًمِمٝمر ذم شم٠متٞمٜم٤م إؾمئٚم٦م قمنمات 

 ُم٤م اًمٚمّمقص، قمٚمٞمف يتًٚمط أن أظم٤مف اًمٌٞم٧م ذم طمٓمٞمتف أن٤م إذا ُم٤مل، ؿمقي٦م قمٜمدي أؾمت٤مذ

 ُم٤مذا ـمٞم٥م، أومٕمؾ،، ُم٤مذا: ي٘مقل جيقز، ٓ ٓ،: ًمف أىمقل اًمٌٜمقك؟ ذم أوٕمف أن جيقز

ـْ : ﴿شمٕم٤ممم سم٘مقًمف شمٗمٕمؾ َ  َيتَِّؼ  َوَُم  ذم شمقوع آي٦م[ 5:اًمٓمالق﴾ ]خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

ـْ ﴿ اعمج٤مًمس صدور َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ [ * ﴿5:اًمٓمالق﴾ ]خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ  ُِم

٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ًِ  ومٞمٝم٤م يٗمٙمر ُم٤م اًمٜم٤مس، صدور ُمـ ُمٜمًقظم٦م أي٦م هذه[ 3:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

 إٟمام ُم٤مًمف، ًمف حيٗمظ رسمٜم٤م ُم٤مًمف ذم اهلل اشم٘مك إذا أنف ظم٤مـمره ذم وٓ سم٤مًمف ذم خيٓمر ُم٤م إـمالىم٤ًم،

 وهذا وحيٚمس، يٗمٚمس ممٙمـ اًمٌٜمؽ أن سم٤مًمف ذم حيط ُم٤م اح٤مل، ًمف حيٗمظ اًمذي هق اًمٌٜمؽ

راً  وىمع راً  ُمرا  .وشمٙمرا

 اًمرؿمقة سمًٞمٓم٦م، ُم٠ًمخ٦م سمٞمٜمام اًمرسم٤م، شمٓمٕمؿ اًمرسم٤م شم٠ميمؾ أن ضورة هٜم٤م، ضورة ومٞمف

 .اًم٘مت٤مل اعم١مُمٜملم اهلل ويمٗمك سم٤مـمؾ، إطم٘م٤مق أو طمؼ إلسمٓم٤مل ُم٤مل إقمٓم٤مء

  (11:  31: 57/   755/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ادحّرمي افرصقة ضوبط

 ُمثالً  أنف أؾم٤مس قمغم ضمٞمد، سمِمٙمؾ إي٤مه٤م ًمٜم٤م شُمَقِوح ًمق ًمٚمرؿمقة، سم٤مًمٜم٦ًٌم  :ُمداظمٚم٦م

 أم إصمؿ هذا يٕمدُّ  هؾ دٟم٤مٟمػم، يمؿ أقمٓم٤مه٤م إُم٤مٟم٦م قمٚمٞمف ضم٤مءت قمامرة ذم سمٞمٕمٛمؾ إٟم٤ًمن

 ٓ؟



 531   اًمرؿمقة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ضمزئٞم٤مت ٟمٕمرف أن ُمـ ذًمؽ ُيَٛمّٙمٜمٜم٤م ومرسمام اًمرؿمقة، شمٕمريػ قمرومٜم٤م إذا :اًمِمٞمخ

ِٝمؾ إىمؾ قمغم أو سم٤مًمرؿمقة، اعمتٕمٚم٘م٦م احلقادث ًَ  اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب ًمٜم٤م ُي

 .سمخّمقصف

 اح٤مل هذا يٙمـ مل وم٢مذا طمؼ، إسمٓم٤مل أو سم٤مـمؾ ٓؾمتح٘م٤مق ُم٤مل: دومع هل: اًمرؿمقة

ٌَْٓمؾ ُيدومع اًمذي  .رؿمقةً  ومٚمٞمس سم٤مـمؾ، سمف ُيـحؼ أو طمؼ سمف ُي

 هذا ذم اًمٞمقم ًمٚمٜم٤مس شَمْٕمِرض اًمتل إؾمئٚم٦م ُمـ يمثػماً  ٟمتٗمٝمؿ أن ُيٛمٙمـ وطمٞمٜمئذٍ 

ٌَْتغم ُمثالً  طمٞمٜمام اًمزُم٤من،  وىمد هب٤م حيتٗمظ ومٝمق قمٜمده، اعمٕم٤مُمٚم٦م سمريم٧م سمٛمقفمػ أطمدهؿ ُي

 ُم٤م ُٕمرٍ  هق وًمٙمـ اًمدوائر، وسملم اًمٜم٤مس سملم قم٤مدة اعمٕم٤مُمٚم٦م شمتٓمٚمٌٝم٤م ُم٤م هن٤مي٦م أظمذت

 وأظمػماً  ُيامـمٚمف، اعمٕم٤مُمٚم٦م ص٤مطم٥م رضمع ُم٤م ومٙمٚمام رؿمقة، يريد ًمديف سم٤معمٕم٤مُمٚم٦م اطمتٗمظ

 اعمقفمػ هلذا دومٕمف اًمذي اح٤مل ومٝمذا اعمٕم٤مُمٚم٦م، ومٜم٤موًمف وم٠مـمٕمٛمف ـُمْٕماًم، يريد أنف ًمف شمٌلم

 رؿمقة؟ هق هؾ

ٌِؼ  .سم٤مـمؾ إلطم٘م٤مق أو طمؼ إلسمٓم٤مل ُيٕمٓمك ُم٤ملٍ  يمؾ اًمرؿمقة اًم٤ًمسم٘م٦م، اًم٘م٤مقمدة ومٚمٜمَُٓم

 اعمٝمْمقم، طَمّ٘مف إمم ًمٚمقصقل ُدوِمع اح٤مل هذا سمؾ أبدًا، اًمنمط هذا ئمٝمر ٓ هٜم٤م

 .وم٘مس ذًمؽ وقمغم

 هل ؾم١ماًمؽ، ذم قمروتٝم٤م اًمتل اًمّمقرة هذه  هؾ أن٧م، ؾم١ماًمؽ صقرة إمم ٟم٠ميت

 .اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ رء إمم حيت٤مج أُمر أن آظمر، ىمٌٞمؾ ُمـ أو اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ

 هق اًمٜمٔم٤مم هذا أن واعمٗمروض ًمألبٜمٞم٦م، ٟمٔم٤مُم٤مً  ووٕم٧م -ؿمؽ سمال- إُم٤مٟم٦م

 هذا يٚمتزم أن اًمِمٕم٥م، أومراد ُمـ ومرد يمؾ قمغم ومٞمج٥م: ذًمؽ وقمغم! اًمِمٕم٥م ًمّم٤مًمح

 ذم ًمف ظم٤مص٤مً  رأج٤مً  ُيٜمَّٗمذ أن سم٤مًمف ذم قمٚمؿ وم٢مذا اًمٌٜمٞم٤من، ذًمؽ ذم قمٚمٞمف وُمِرض اًمذي اًمٜمٔم٤مم

 إُم٤مٟم٦م عمقفمػ ُم٤مًٓ  ومٞمٕمٓمل سمٚمده، ًمٜمٔم٤مم خم٤مًمػ ذًمؽ ذم أنف يٕمٚمؿ وهق سمٜمٞم٤مٟمف،

 يٖمض ومٚمٙمل آظمره، إمم.. اعمرقمٞم٦م اًم٘مقاٟملم وشمٜمٗمٞمذ إبٜمٞم٦م، قمغم سم٤مإلذاف واعمٙمٚمػ

 .رؿمقة ُيْٕمَتؼم هٜم٤م هذا ُم٤مًٓ، يٕمٓمٞمف قمٜمف اًمٜمٔمر



 537 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمرؿمقة 

 شمٜمٗمٞمذ وسملم سمٞمٜمف حيقل أن يريد هق يٕمٜمل إول يمٛمثؾ ُمثٚمف يم٤من إذا ُم٤م وسمٕمٙمس

ٟمٌف، ُمـ ضم٤مٟم٥م ذم اعمخٓمط ٟمٗمس  أن ُيريد ًمٙمـ إُم٤مٟم٦م، سمف اقمؽموم٧م واًمذي ضمقا

 يٙمقن اح٤مل هذا سم٤مح٤مل، قمٜمف يٍمومف طمتك ُمرة، وصم٤مًم٨م ُمرة وصم٤مين ُمرة يٕمجزه،

 ًمٚمٕم٤مـمل، سم٤مًمٜم٦ًٌم رؿمقة يٙمقن وٓ ًمٚم٘م٤مسمض، سم٤مًمٜم٦ًٌم رؿمقة يٙمقن اًم٤ًمسم٘م٦م، يم٤مًمّمقرة

 واوح؟

 ٟمٙمقن أن صم٤مٟمٞم٤مً  جي٥م صمؿ أوًٓ، ٟمٕمرومٝم٤م أن جي٥م اًمتل هل اًم٘م٤مقمدة هذه: وم٢مذاً 

 أن يٙمٗمل ٓ ُمٕم٘مقل، ُمش اًمٜمٔم٤مم هذا ُمثالً  ومٜم٘مقل اهلقى، اشم٤ٌمع قمـ ضمداً  ُُمـَتَجِرديـ

 ُمٝمام قم٘مٚمف ُيـَحِٙمؿ أنف صم٤مٟمٞم٤ًم، واهلقى اًمٕمالىم٦م وص٤مطم٥م أوًٓ، اًمٜم٤مس أومراد ُمـ اًمٗمرد

 قم٤مروملم أؿمخ٤مص ُمـ اعمٗمروض ُوِوَع، اًمذي اًمٜمٔم٤مم قمغم سمف هق ُمٕمتداً  يم٤من

 وإٓ اًمِمٕم٥م، ُمّمٚمح٦م سمذًمؽ ىمّمدوا أهنؿ ُمٗمروض وصم٤مٟمٞم٤مً  ضمٝم٦م، ُمـ ُمتخّمّملم

 وم٤مي٧م رء اًمزىم٤مق شمرى اًم٘مديٛم٦م، إبٜمٞم٦م ذم ٟمِم٤مهده اًمٌٜم٤مء، ـمري٘م٦م ذم ومقى ؾمتّمػم

 .وهٙمذا.. ـم٤مًمع رء

  (11: 55: 51/   577/  واًمٜمقر اهلدى) 

 وضوبطفو افرصقة

 . اًمرؿمقة قمـ ؾم١مال ذم :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 . اًمرؿمقة قمـ ؾم١مال قمٜمدي :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ اًمرؿمقة، :اًمِمٞمخ

 يدومع ُم٤م سم٠مهن٤م يٜمحٍم اًمرؿمقة شمٕمريػ هؾ: إول اًمِِمؼ ؿم٘ملم، ذي :ُمداظمٚم٦م

  وم٘مط؟ طمؼ وإسمٓم٤مل سم٤مـمؾ إلطم٘م٤مق

  اًمرؿمقة؟ دومع أو اًمرؿمقة أظمذ ُي٤ٌمح ُمتك: اًمث٤مين واًمِِمؼ



 535   اًمرؿمقة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 دومع: وهق ذيمرشمف اًمذي إٓ ُمٕمٜمًك  ًمف ومٚمٞمس إول، اعمٕمٜمك إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م :اًمِمٞمخ

 .سم٤مـمؾ إطم٘م٤مق أو طمؼ إلسمٓم٤مل ُم٤مل

 اًمذي اعمٕمٜمك هق ًمٚمرؿمقة اعمٕمٜمك يم٤من وم٢مذا أظمذه٤م؟ جيقز ُمتك أو اًمرؿمقة دومع جيقز ُمتك أُم٤م 

ُمر ومٞمختٚمػ اعمٕمٜمك، هذا همػم يم٤من إذا أُم٤م أظمذاً، وٓ دومٕم٤مً  ٓ جيقز ومال آٟمٗم٤مً، ذيمرٟم٤مه ٦ٌم ٕا  سم٤مًمًٜم

ظمذ أُم٤م ُمْمٓمراً، يم٤من إذا: ًمٚمداومع ٦ًٌم ُمْمٓمراً، يٙمقن أن ُيتََّمّقر ومال ٔا ٤مًمٜم  جيقز ٓ ًممظمذ وم

٦ًٌم أُم٤م اًمقضمقه، ُمـ وضمف سم٠مي  ومال، وإٓ ضم٤مز ُوضِمَدت إن اًميورة، ذًمؽ ذم ومٞمٜمٔمر ًمٚمداومع سم٤مًمٜم

٦ٌم جيقز ومٝمذا سم٤مـمؾ، إسمٓم٤مل أو طمؼ إلطم٘م٤مق يدومع اح٤مل شمٙمقن طم٤مًم٦م ذم أُم٤م  جيقز وٓ ًمٚمداومع سم٤مًمًٜم

٦ٌم   واوح؟ ًممظمذ، سم٤مًمًٜم

  إذًا؟ سمرؿمقة ًمٞمس اًمٜمقع، هذا يًٛمك ُم٤مذا ًمٙمـ واوح، :ُمداظمٚم٦م

  أي؟ :اًمِمٞمخ

 يٙمقن ُمثاًل، اًمًالـملم أصح٤مب يٗمٕمؾ ُم٤م ُمثؾ هق اًمذي إظمػم اًمٜمقع :ُمداظمٚم٦م

  إذًا؟ يًٛمك ُم٤مذا هذا ؿمٞمئ٤ًم، يدومع طمتك قمٜمف ومٞمٛمٜمٕمقٟمف إُم٦م ُمـ ًمٗمرد طمؼ

ّٛمك، اًمذي ُم٤م أُم٤م جيقز، ُم٤م ـمٌٕم٤مً  هذا :اًمِمٞمخ ًَ ؿ أن ومُٞمٛمٙمـ ُي ًَّ  سم٤مًمٜم٦ًٌم ذًمؽ ُيَ٘م

 . طمؼ سمدون ُم٤مًٓ  أظمذ ٕنف ًمٚمرؿمقة سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم٘م٤مسمض

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م رؿمقة، هق إذاً  ًمٚم٘م٤مسمض وم٤ٌمًمٜم٦ًٌم سمحؼ، ومدومٕمف دومٕمف اًمذي أُم٤م :اًمِمٞمخ

 .اجلقاب هق هذا اًم٘م٤مسمض، سملم وُم٤م اًمداومع سملم ُم٤م اظمتٚمٗم٧م اًمٕمٚم٦م ٕن ومال: ًمٚمداومع

 أي قمٜمد احل٤مصؾ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم أطمٞم٤مٟم٤مً : يٕمٜمل اًمدومع وقاسمط ُم٤م ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

  اًمْم٤مسمط؟ هق ومام هلؿ، شمِمجٞمع ذًمؽ ذم مم٤م ُم٤ٌمذة، يدومع قم٘م٦ٌم

 سم٤مًمٓمريؼ طم٘مف إمم ًمٞمّمؾ جيتٝمد: أن قمٚمٞمف سمؾ ُمٜم٤مؾم٦ٌم، ٕي جيقز ٓ هذا ٓ، :اًمِمٞمخ

 ٓ ًمٙمل جيتٝمد: أن ومٞمج٥م ُمنموع، همػم أُمراً  يتٕم٤مـمك أن قمغم همػمه ومٞمف ي٤ًمقمد ٓ اًمذي اعمنموع

 . جيقز ٓ وـمٗمرة ومٛم٤ٌمذة آٟمٗم٤م، ذيمرٟم٤مه اًمذي اعمحٔمقر ذم ي٘مع اعمًٚمؿ جيٕمؾ

  (11:  75: 17/ 337/ واًمٜمقر اهلدى)
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 مغتصى حؼ إلخراج افرصقة حؽؿ

 احلؼ؟ يٕمٓمك ٓ أو ُمٖمتّم٥م طمؼ إلظمراج اًمرؿمقة دمقز هؾ: اًم١ًمال

 أنف أقمت٘مد ٕنٜمل اًم١ًمال، شُمـَحّدد أن ومٞمج٥م صقر، هل٤م ُم٠ًمخ٦م هذه احل٘مٞم٘م٦م :اًمِمٞمخ

 صقرة؟ يمالُمؽ، ذم ُمثالً  اعمٖمتّم٥م اح٤مل هق ُم٤م إطمٞم٤من، أيمثر ذم جيقز ٓ

 إذا إٓ اعمقفمػ، يٕمٓمٞمف ومام دائرة ذم طمؼ قمٜمده رضمؾ اًمّمقرة: يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 ومٚمقؾًم٤م؟ ُأقمٓمٞمف

 اًمدوًم٦م؟ ذم ُم٤مل ًمف اعمقفمػ هذا: يٕمٜمل اعم٠ًمخ٦م، زم ووح٧م ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .اًمدوًم٦م ذم دائرة ذم طمؼ قمٜمدي أن٤م ٓ، :اًم٤ًمئؾ

 ُم٤مذا؟ أم ُم٤مل ًمؽ :اًمِمٞمخ

 ُم٤م إذا خيرضمٝم٤م، طمتك رؿمقة شمٕمٓمٞمف إٓ اًمٌْم٤مقم٦م شمٓمٚمع ُم٤م اجلامرك ذم :ُمداظمٚم٦م

 .ؾمتتير شمت٠مظمر يمٚمام: يٕمٜمل شميك، هذه ويٛمٙمـ اًمٌْم٤مقم٦م، ؾمتت٠مظمر رؿمقة أقمٓمٞمتف

 خترج ٓ اًمٌْم٤مقم٦م أن اعمث٤مل هذا ُمـ اعم٘مّمقد يم٤من إذا ـمٞم٥م، ُمث٤مل؟ هذا :اًمِمٞمخ

 .جيقز ومٝمذا اعمقفمػ، جلٞم٥م شمدظمؾ سمرؿمقة إٓ اجلامرك ُمـ

 جيقز ومال اًمدوًم٦م، ومروتٝم٤م اًمتل اًميي٦ٌم سمدومع إٓ خترج ٓ اعم٘مّمقد يم٤من إن أُم٤م 

 اًمّمقرشم٤من؟ واوح اًميي٦ٌم، ُمـ ًمٚمخالص اًمرؿمقة إقمٓم٤مء

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

تٓمٞمع ٓ: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ ن ٟمحـ ًٟم ٦ًٌم وسمخ٤مص٦م ٔا  هذا ذم اًم٘م٤مئٛم٦م اًم٘مقاٟملم هلذه سم٤مًمٜم

ًتٓمٞمع ٓ اًمزُم٤من،  رأجف طم٥ًم ُمٜم٤م واطمد ويمؾ واطمدة، دومٕم٦م اًمقوٕمٞم٦م اًم٘مقاٟملم ٟمُٓمِقر أن ٟمحـ ٟم

 يٕمؽمف أن إٓ وم٘مٞمف ًمٕم٤مملٍ  يٛمٙمـ ٓ اًم٘مقاٟملم هذه ُمـ ىمًامً  ٕن أبداً: يٛمٙمـ ٓ هذا واضمتٝم٤مده،

 أن يٜمٌٖمل ٓ ضائ٥م هٜم٤مك أن يٕمؽمف أن سمد ٟمٗمًف اًمقىم٧م وذم ُمٜمٝم٤م، ىمًامً  ًمألُم٦م، سمّمالطمٝم٤م

 .ٓ اعمٙمٚمٗملم؟ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس؟ قم٤مُم٦م هذه، ُمـ هذه ُيَٛمٞمّز أن يًتٓمٞمع اًمذي ُمـ وًمٙمـ شمنمع،
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 ُمٗمروض قم٤مم ٟمٔم٤مم هٜم٤مك يم٤من إذا شميب، اًمتل واًميائ٥م سم٤مجلامرك ُمثالً  يتٕمٚمؼ ومٞمام: إذاً 

٦م اًمٜم٤مس ه١مٓء قمغم ُيْٗمرض أن ُم٤م، سمٌْم٤مقم٦م يدظمٚمقن اًمذيـ اًمٜم٤مس يمؾ قمغم  ىمٌَِؾ ُمـ قم٤مُم٦م ضٌي

ٜمتف اًمذي اًمٜمٔم٤مم خي٤مًمػ أن أضمؾ  ُمـ اعمقفمٗملم ٕطمد اعمًٚمؿ يدومع أن جيقز ٓ ومٝمٜم٤م اًمدوًم٦م،  شم

٦م، هذه ُمـ يرشم٤مح هق ًمٙمل اًمدوًم٦م: ُمر: اصمٜم٤من أُمران ُمٜمٝم٤م ؾمٞمؽمشم٥م هٜم٤م ٕن اًميٌي ول ٕا  ُم٤م: ٕا

 جيقز ومام قمدل، يٙمقن يٛمٙمـ فمٚمؿ، اًميي٦ٌم هذه أن أدراك ُم٤م أن٧م أظمل ي٤م أنف آٟمٗم٤مً، إًمٞمف أذت

 ٟم٘مؾ مل إن آرائٝمؿ طم٥ًم سم٤مًم٘مقاٟملم يتحٙمٛمقا  أن اعمًٚمٛملم، أومراد ُمـ ومرد ًمٙمؾ اًم٤ٌمب ٟمٗمتح أن

 .أهقائٝمؿ طم٥ًم

دشمف اعمقفمػ هلذا اًمرؿمقة سمدومٕمؽ أنؽ: اًمث٤مين اًمٌمء  اًمقفمٞمٗم٦م صمؿ وفمٞمٗمتف، خيقن أن قمغم قَمقَّ

 .إمج٤مقم٤مً   فمٚمؿ ومٞمٝم٤م يٙمقن ٓ شم٤مرة هذه

٤مً  ُيَ٘مِدم أن ُيريد رضمؾ: ُمثالً  ؾمٛمح٤مً، ؾمٝمالً  ُمثالً  ًمٙمؿ أضب أن٤م   ووضمد ُم٤م، أُمر ذم ـمٚم

ؿمخ٤مص، قمنمات أُم٤مُمف ظمريـ، قمغم ًمٞمَُ٘مِدُمف اعمقفمػ يرر ومٝمق ٕا  ُمـ ُمٗمروع رؿمقة هذه ٔا

 طمدي٨م ذم ي٘م٤مل يمام يٕمٜمل اإلؾمالم سمف ي٠مُمر اًمذي اًمؽمشمٞم٥م ٟمٔم٤مم هق شَمـَج٤مُوَزه وأن حمرُم٦م، أهن٤م

ول يمٜم٧م أنؽ شُمَّمّقر وم٠من٧مش ًمف ومٝمق ُم٤ٌمح إمم ؾمٌؼ ُمـ: »صحٞمح همػم وُمٌٜم٤مه صحٞمح ُمٕمٜم٤مه  ٕا

ول، هق ص٤مر اًمنمع ًمٜمٔم٤مم خم٤مًمٗم٦م ُمٚمتقي٦م وسمٓمري٘م٦م اًمٕم٤مذ ومج٤مء ـمٚمٌؽ، ًمتَُ٘مّدم  أجروٞمؽ ٕا

الم قمٚمٞمف واًمرؾمقل ٓ، ـمٌٕم٤مً، ذًمؽ؟  حي٥م ُم٤م ٕظمٞمف حي٥م طمتك أطمديمؿ ي١مُمـ ٓ: »ي٘مقل اًًم

 ًمف، اًم٤ًمسم٘ملم ُمٕم٤مُمٚم٦م قمغم ُمٕم٤مُمٚمتف ي٘مدم ًمٙمل اعمقفمػ ًمذاك اًمرؿمقة اعمًٚمؿ هذا وم٢مقمٓم٤مءش ًمٜمٗمًف

 أن ًمٚمٛمرشمٌم جيقز ٓ أنف يمام ًمٚمٛمرشمٌم، ُيَ٘مّدُمٝم٤م أن ًمٚمرار جيقز ٓ ؿمؽ، سمال حمرُم٦م رؿمقة هذه

 .ي٠مظمذه٤م

 أظمرى ُمٗمًدة ومٞمف مجٞمٕم٤مً  اًمٜم٤مس قمغم واح٤مر اًم٘م٤مئؿ، اًم٘م٤مٟمقن سمٛمخ٤مًمٗم٦م اًمرؿمقة سم٤مب ومٗمتح

 َوشمََٕم٤مَوٟمُقا : ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف خم٤مًمٗم٦م ذم ٟم٘مع وهٜم٤م اًمرؿمقة، ىمٌض قمغم اعمقفمٗملم شمٕمقيد وهل

 أن يٛمٙمـ اًمٜمٔم٤مم هذا قمغم[ 5:اح٤مئدة﴾ ]َواًمُْٕمْدَوانِ  اإِلصمْؿِ  قَمغَم  شمََٕم٤مَوٟمُقا  َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًمؼِْمِ  قَمغَم 

 .اًم٤ًمسمؼ ؾم١ماًمؽ ضمقاب شم٠مظمذ

  (11:  55:  55/ 575/واًمٜمقر اهلدى)
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 رصقة دون ؼهتُ  ٓ مصوفح فتقسر اضطراراً  افرصقة دؾع حؽؿ

 دون شم٘م٣م ٓ اًمتل اعمّم٤مًمح ًمتٞمًػم ُمْمٓمريـ اًمرؿمقة ٟمدومع هؾ :ُمداظمٚم٦م

 رؿمقة؟

 اًمرار يم٤من إذا وهل واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ اًمرؿمقة، احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م دمقز ٓ :اًمِمٞمخ

 ُمـ ًمزيد سمحؼ احل٤ميمؿ طمٙمؿ ُمثاًل  رؿمقة، سمٓمريؼ إٓ إًمٞمف يّمؾ أن يٛمٙمٜمف ٓ طمؼ ًمف

 هذا سم٠من وؿمٕمر احلؼ، ص٤مطم٥م زيد إمم احلؼ هذا إيّم٤مل ذم ُم٤مـمؾ صمؿ قمٛمر، قمغم اًمٜم٤مس

 اًمرؿمقة هذه ُمثؾ رؿمقة، إًمٞمف ىمدم إذا إٓ ومٕماًل  طم٘مف إمم يقصٚمف أن يٛمٙمٜمف ٓ احل٤ميمؿ

 قمٚمٞمف اًمقاضم٥م ُمـ ٕن ذًمؽ ىمٌْمٝم٤م: أن ًمٚمح٤ميمؿ جيقز ٓ ٟمٗمًف اًمقىم٧م وذم دمقز،

 ٕن وذًمؽ وضمؾ: قمز اهلل سمنمع حيٙمؿ يمقٟمف سمحٙمؿ ص٤مطمٌف إمم احلؼ يقصؾ أن ذقًم٤م

 وم٢مذا سم٤مـمؾ، إطم٘م٤مق أو طمؼ إلسمٓم٤مل ُم٤مل دومع هق واًمنمقمل اًمٚمٖمقي ُمٕمٜمك ذم اًمرؿمقة

 جيقز ٓ هل٤م اًم٘م٤مسمض يم٤من وإن رؿمقة، ومٚمٞمس سم٤مـمؾ إسمٓم٤مل أو طمؼ إلطم٘م٤مق اًمدومع يم٤من

ًَمُٙمؿْ  شَم٠ْميُمُٚمقا  َوٓ: ﴿ىمقًمف ذم قمٜمف اهلل هنك ُم٤م سم٤مب ُمـ ٕنف ًمف: ٤ٌَمـمِؾِ  سَمٞمْٜمَُٙمؿْ  َأُْمَقا ﴾ سم٤ِمًْم

 .[788:اًمٌ٘مرة]

 (11:55:55/ 1 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 إظطوء مؼوبؾ مرخص ؽر مؽون أودم افدوفي أمالك دم افبـوء

 فؾبؾديي ادول مـ مبؾغ

ص، همػم ُمٙم٤من ذم أو اًمدوًم٦م أُمالك ذم اًمٌٜم٤مء ؿمٖمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م  ـمٌٕم٤مً  ًمف دمل ُُمَرظمَّ

 ممٙمـ ُمًٛمقطم٦م، همػم ٟمحـ ٟمٕمتؼمه٤م ـمرق ومٞمف، شمٌٜمل ًمف شم٘مقًمف اًمٌٚمدي٦م ُمـ اًمٚمجٜم٦م اًمٌٚمدي٦م

 شمروح ممٙمـ اعمنموقم٦م، ؿمٖمٚم٦م ذم ُمٕمٞمٜم٦م، ؿمٖمٚم٦م أي شمٕمٛمؾ أو ُمٕمٞمٜم٤ًم ُمٌٚمًٖم٤م شمٕمٓمل ُمثالً 

 ـمٌٕم٤ًم، شمرظمص شمروح ُمٗمقو٦م يم٠مرض ممٜمقع، دوًم٦م يم٠مُمالك وشُمَرظّمص اًمٌٚمدي٦م قمغم

 ضمٝم٦م يمؾ قمـ يٌٕمد ىمديؿ، اًمٌٜم٤مء يم٤من إذا وظم٤مص٦م ضمدًا، ىم٤مؾمٞم٦م ذوط قمٚمٞمؽ سمٞمحط

 إمم اًمٌٜم٤مء ىمٞمٛم٦م ٟمّمػ أو اًمٌٜم٤مء ُمثؾ رسمام سمتٙمٚمػ واًمرظمّم٦م آظمره، إمم ُمؽميـ ُمؽميـ
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 هل أدري ُم٤م أهنؿ اعمُتٌَّٕم٦م، اًمٓمري٘م٦م أن اًمٜم٤مس أيمثر ومٗمٞمف ديٜم٤مر، أخٗملم ديٜم٤مر أخػ آظمره

 يًٙمتقا  وظمالص اًمٚمجٜم٦م، هلذه ُمٕملم ُمٌٚمغ سم٠مقمٓمٞمف أدري ُم٤م رؿمقة، همػم أم رؿمقة

 يٕمٜمل؟ سمِمٙمؾ ُمٜمتنم إُمر هذا شمقوح، ؿمٞمخ ي٤م قمٚمٞمؽ احل٘مٞم٘م٦م

 أيمؾ قمغم اعمرشمٌم شمٕمقيد وومٞمٝم٤م ٟمّم٤ًم، حمرُم٦م وهل رؿمقة، هذه أن ؿمؽ ٓ :اًمِمٞمخ

 هل ؿمؽ وسمال ووٕم٧م، اًمتل اًمٜمُُٔمؿ خم٤مًمٗم٦م وقمغم ضمٝم٦م، ُمـ سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمٜم٤مس أُمقال

 اًمٜمٔمر سمٖمض ؿمؽ، سمال اًمٜم٤مس قمغم ؿم٤مق أصٚمف ذم واًمٜمٔم٤مم اًمِمٕم٥م، ًمّم٤مًمح ووٕم٧م

 .اًمٓمٌ٘م٤مت سمٕمض ذم وإضمح٤مف فمٚمؿ ومٞمٝم٤م سمٞمٙمقن إنٔمٛم٦م سمٕمض إٟمف

 يمؿ شمّمقر ًمٚمٌٜم٤مء، ٟمٔم٤مم ومٞمٝم٤م يٙمـ مل إذا اًمٌٚمدة، يمٝمذه سمٚمدة شمّمقر يمٛمٌدأ، ًمٙمـ 

 سمٞمٜمٝمؿ، ـم٤مطمٜم٦م ُمذاسمح ذًمؽ وراء ُمـ وؾمٞمؽمشم٥م اًمِمٕم٥م، أومراد سملم اعمِم٤ميمؾ ؾمتٙمقن

 رأؾمف يريم٥م واطمد ويمؾ آظمره، إمم هقن ُمـ سمٞمٓمٚمع ذاك هقن ُمـ سمٞمدظمؾ اًمِٚمـل هذا

 .يمٞمٗمف قمغم وسمٞمٌٜمل

 وأصٚمٝم٤م أؾم٤مؾمٝم٤م ُمـ إًمٞمٝم٤م ٟمٜمٔمر أن جي٥م واًم٘مقاٟملم اًمٜمُُٔمؿ هذه ومقوع وًمذًمؽ 

 .إُم٦م ًمّم٤مًمح هل

 شم٠مجٞمد واًم٘مقاٟملم اًمٜمُُٔمؿ هلذه اشم٤ٌمقمٜم٤م أنف: أنٗمًٜم٤م ذم ٟمًتحي أن يٜمٌٖمل: وطمٞمٜمئذٍ  

 .ص٤محلٜم٤م ُمـ هق اًمّٚمـل اًمٜمٔم٤مم هلذا ُمٜم٤م

 ذم أن٤م خي٤مًمػ، أن ومٚمف اًمٜمٔم٤مم، هذا ُيـخ٤مًمػ أن ٕطمدٟم٤م سمدا وم٢مذا: ذًمؽ وقمغم 

 هذا يٕم٤مىَم٥م أن اًمٜمٔم٤مم مت٤مم ُمـ يٙمقن أنف سمنمط إًمٞمف، ُمْمٓمراً  يٕمٜمل يم٤من إذا اقمت٘م٤مدي

 اجلقاب؟ واوح اإلرؿم٤مء، سمٓمريؼ ٓ ًمٙمـ ُم٤م، سمٕم٘مقسم٦م اعمخ٤مًمػ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 ًمٚمٛمخ٤مًمػ قم٘مقسم٦م اًمٜمٔم٤مم ذم ُمقضمقد :ُمداظمٚم٦م

 مجٚم٦م ُمـ وأن٤م ٟمٕمٞمش، هٙمذا دُمِمؼ ذم يمٜم٤م ٟمحـ ـمٌٕم٤مً  هذا، أقمرف أن٤م :اًمِمٞمخ

 ..ُمِم٤مقم٦م أرض ذم دُمِمؼ ذم سمٜمقا  اًمِٚمـل إؿمخ٤مص
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 .اًمدوًم٦م أرض :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 .اًمدوًم٦م أرض :ُمداظمٚم٦م

 ؾمقري يمالم اٟمتقا  سمت٘مقًمقا  أرض، ذم سمٜمٞم٧م هقن ًمٙمـ ُمِم٤مقم٦م، ٓ، :اًمِمٞمخ

 .آظمره إمم ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ذقمٞم٦م سمرظمّم٦م

 اعمخ٤مًمػ شمٕم٤مىم٥م اًم٘مقاٟملم سمٕمض ذم أنف وهٜم٤مك، هٜم٤م اعمامرؾم٦م هبذه قمروم٧م ًمٙمـ 

 وهق ؿمديدة اًمٕم٘مقسم٦م شمٙمقن وىمد آظمره، إمم قم٘مقسم٦مً  أو ضمزاء أو ُمثالً  ضي٦ٌم سمٗمرض

 .إصؾ ُمـ اهلدم

 قم٘مقسم٦م ومرض اًمّٚمـل اًم٘مقاٟملم خم٤مًمٗم٦م ؾمٌٞمؾ يًٚمؽ أن اوٓمر إذا اإلٟم٤ًمن وم٢ٌمُمٙم٤من 

 أو اعمقفمٗملم، أطمد سم٢مرؿم٤مء وهق ُمٕم٤ًم، واًم٘م٤مٟمقن اًمنمع خم٤مًمٗم٦م ٓ ٟمٗمًف، اًم٘م٤مٟمقن ُمـ

 .وقمٛمرو وسمٙمر زيد ظم٤مـمر أضمؾ ُمـ يمٚمف خمٓمط سمتٖمػم هٜم٤مك[ هٜم٤مك شمٌٜمك] ٕضمؾ

  (11:  57: 15/   735/ واًمٜمقر اهلدى)

 افذي افؽفربوء شؾؽ مؽون فتغقر افؽفربوء دقطػ مبؾغ دؾع

 افدوفي اظتؿدتف

 وشمير ُم٤م إٟم٤ًمن ومٞم٠ميت ُمثاًل، اعمخٞمؿ إمم اًمٙمٝمرسم٤مء ؾمٞم٤مرة اًمًٞم٤مرة سمتدظمؾ :ُمداظمٚم٦م

 أوٓد وشمٕمرف اعمِمٙمٚم٦م هذه قمٜمدي أن٤م واهلل: ًمٚم٤ًمئؼ شم٘مقل اًمٙمٝمرسم٤مء، ؾمٚمؽ ُمـ

 اًمًٚمؽ ي٘مٓمع ٓ ومٝمق  اًمّمٜمٕم٦م وم٤مهؿ رضمؾ اًم٤ًمئؼ يٕمٜمل ضم٤مهز أن٤م: ًمف سمٞم٘مقل ويمذا،

 ُمـ اًمًٚمؽ وىمص سمدىمٞم٘م٦م، اًمٌٞم٧م صٕمد ىمٌْمٝم٤م وم٢مذا اًمدٟم٤مٟمػم، اخلٛم٦ًم ي٠مظمذ أن ىمٌؾ

 ومٞمٝم٤م؟ اًمنمع طمٙمؿ ُم٤م اًمّمقرة هذه ُمثؾ أقمرف ومام آظمر، سمٛمٙم٤من ورسمٓمف هٜم٤م

 ُم٤م: اجلقاب ٓ؟ وإٓ ىم٤مٟمقٟمٞم٦م هذه اعمٕم٤مجل٦م: ؾم١مال ومٞمٝم٤م اًمّمقرة هذه ذم :اًمِمٞمخ

 .إجي٤مب أو ؾمٚم٥م ضمقاب يٙمقن أن٤م سمٞمٝمٛمٜمل
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 قمـ ويٌتٕمد اًم٘م٤مٟمقن، ؾمٌٞمؾ ومٞمًٚمؽ ىم٤مٟمقٟم٤ًم، ُمٕم٤مجل٦م هل٤م اًمّمقرة هذه يم٤من إن 

رت يمام ذًمؽ ذم صمؿ اًم٘م٤مٟمقن، وٛمـ ُمٕم٤مجل٦م هل٤م ًمٞمس يم٤من وإن اإلرؿم٤مء،  أن٧م، َصقَّ

ر اًمٜم٤مس ًمٌٕمض شمٕمريْم٤مً   .اًمير دومٕم٤مً  ومٞمجقز ُم٤م، دار أُم٤مم اعمٛمتد اًمًٚمؽ هبذا ًمٚمَتَيُّ

 اًمير؟ دومع ًمف جيقز :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

  (17:  17: 55/   735/ واًمٜمقر اهلدى) 



 االحتٗاه
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 ووجدكو افدوفي بؼوكقن جموكوً  يعوجلقن افعسؽريقن ـون إذا 

 ظسؽريغ أهنؿ ظذ ؾعوجلـوهؿ ظالًجو حيتوجقن ؾؼراء

 وم٘مراء ٟم٤مس ومٞمف جم٤مٟم٤ًم، قمٜمدي يٕم٤مجلقا  اًمٕمًٙمريلم اًمٕمٞم٤مدة، ذم يمٓمٌٞم٥م أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 ومٞمٕم٤مجلٝمؿ شمٕم٤مجلٝمؿ، أهن٤م شمٙمٗمٞمٝمؿ ُم٤م راشمٌٝمؿ ُمقفمٗملم ُمثالً  ٟم٤مس أو احل٤مل، وم٘مراء يٕمٜمل،

 ؟.جيقز هذا هؾ اإلؾمالم، ذم... طمٙمؿ هذا جم٤مٟم٤ًم، قمًٙمريلم أهنؿ أؾم٤مس قمغم إـم٤ٌمء

 قمًٙمريلم؟ ًمٞمًقا  وهؿ :اًمِمٞمخ

 .ُمقفمٗملم قمًٙمريلم، ًمٞمس :ُمداظمٚم٦م

 وإن ُم١ًموًمٞمتف، ومٕمغم سمذًمؽ ؾمٛمح يم٤من إن هذه، اًمدائرة قمـ اعم١ًمول ُمـ :اًمِمٞمخ

 .جيقز ومال يًٛمح مل

 .يًٛمح هقٓ :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 .يًٛمح ٓ هق :ُمداظمٚم٦م

 .سمٞمجقز ُم٤م يًٛمح ٓ :اًمِمٞمخ

  (11:  55: 77/ 735/  واًمٜمقر اهلدى) 

 فؾػؼر أرخص بسعر افدواء ظذ فؾحصقل آحتقول حؽؿ

 قمغم أطمّمؾ أن أؾمتٓمٞمع قمٛمكم وسمحٙمؿ اعمًتِمٗمك، ذم قم٤مُمؾ ُمقفمػ أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 سمقضمقب ًمألضم٤مٟم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٘م٤مٟمقن صدر: أظمػماً  وٕوٓدي، زم سم٤معمج٤مين اًمدواء

 قمنمة ُمٌٚمغ دومع يقضم٥م سمٓم٤مىم٦م قمغم وم٤محلّمقل هذا وُمع صحٞم٦م، سمٓم٤مىم٦م قمغم احلّمقل

 اًمِٚمـل درمًه٤م، أرسمٕملم يدومع قمٚمٞمٝم٤م احل٤مصؾ وهمػم ي٠ميت، ُمـ يمؾ إمم دراهؿ قمنمة دراهؿ،
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 :اًم١ًمال درمًه٤م، أرسمٕملم يدومع طم٤مصؾ ُمش واًمِٚمـل قمنمة، يدومع اًمٌٓم٤مىم٦م قمغم طم٤مصؾ

 طُمٙمٛمف؟ وُم٤م طمرام هق هؾ ًمّمدي٘مل، أو وٕوٓدي، زم اًمدواء ُمـ آظمذه ُم٤م

 .سمٓم٤مىم٦م سمدون أنف أومٝمؿ: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .سمٓم٤مىم٦م سمدون :ُمداظمٚم٦م

 .سمٞمجقز ُم٤م ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

 ...صمٜمتلم: يٕمٜمل درمًه٤م، سم٠مرسمٕملم وسمٓم٤مىم٦م دراهؿ، سمٕمنمة سمٓم٤مىم٦م سمٓم٤مىمتلم قمٜمده ومٞمف :ُمداظمٚم٦م

 .واطمد اجلقاب طم٤مل، يمؾ قمغم :اًمِمٞمخ

 جيقز ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .أرسمٕملم سمٌٓم٤مىم٦م سمٞم٠مظمذوا ُم٤م قمنمة، سمٌٓم٤مىم٦م سمٞم٠مظمذوا اًمِٚمـل: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 ٕوٓده؟ وٓ ًمف ٓ اًمدواء ُمـ ي٠مظمذ جيقز ُم٤م يٕمٜمل آه، :ُمداظمٚم٦م

ٌِع: يٕمٜمل أنف جيقز، ٓ :اًمِمٞمخ  ذم آٟمحراف قمغم وٟمٕمقده٤م وُٟمَٛمِرهن٤م أنٗمًٜم٤م، ُٟمَٓم

ر ٓ أظمل ي٤م واًمٖم٤مي٦م اًمٜم٤مس، ُمع اًمتٕم٤مُمؾ  .اًمقؾمٞمٚم٦م شُمؼَمِ

  (11:  33: 51/ 735/  واًمٜمقر اهلدى) 

 معغ بؿبؾغ تلثقٌ بدل افعؿؾ ظذ ادسموفغ مـ أخذ رجؾ

 إثوث ذاء دم ادبؾغ هذا بكف ومهقي ؾوتقرة هلؿ ؾلحرض

 إثوث دم مـف جزًءا إٓ يكف مل أكف وافقاؿع

 طمٞمٜمام أهنؿ وهل ىمٓمر، ذم حَتُْدث أجْم٤مً  ؿمٞمخ ي٤م ضمداً  ُمٝمٛم٦م ُم٠ًمخ٦م :اًم١ًمال

 يٕمٓمقه يم٠من شم٠مثٞم٨م، سمٌدل ُيًٛمك ُم٤م يٕمٓمقٟمف ُمقفمػ أو ـمٌٞم٥م أو ُُمَدّرس ُمع يتٕم٤مىمدون

 طم٤مضمتف، ومقق اعمٌٚمغ هذا أن جيد هم٤مًم٤ٌمً  اعمقفمػ هذا سمٞمت٤ًم، هب٤م يٌٜمل أخٗم٤مً  صمالصملم ُمثالً 

 أؿمٞم٤مء هب٤م ومهٞم٦م وم٤مشمقرةً  أو ومهًٞم٤م وصالً  ُمٜمف ومٞم٠مظمذ اعمحالت ُمـ حمؾ إمم ومٞمذه٥م
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 اعمختص اعمٕملم اعمقفمػ اعمَُٕملّم  اعمٙم٤من إمم اًمٗم٤مشمقرة هبذه يذه٥م صمؿ أخٗم٤ًم، سمثالصملم

 اًم٤ٌمىمل وي٠مظمذ آٓف ؾمت٦م أو آٓف مخ٦ًم سمٜمحق يِمؽمي هق صمؿ اعمٌٚمغ، ومٞمٍمف سمذًمؽ

٠مل ُم٤م يمثػماً  اًمّمقرة ومٝمذه ًمٜمٗمًف، ًْ  .قمٜمٝم٤م ُي

 يم٠منف اًمٙمالم أول ًمٙمـ جيقز، ٓ ـمٌٕم٤مً  ذطم٧م، ُم٤م طمدود ذم اجلقاب :اًمِمٞمخ

 ُم٤مذا؟ ًمف ُيْٕمٓمك ُمقفمػ. إول اًمٙمالم قمكمَّ  أقمد آظمره، ُمع خيتٚمػ

 .سمٞمت٤مً  سمف ُي١َمصِم٨م أن ٕضمؾ اعمٌٚمغ هذا: يٕمٜمل شم٠مثٞم٨م، سمدل ًمف ُيْٕمَٓمك :اًم٤ًمئؾ

 ًمف؟ يٕمٓمك ُمتك :اًمِمٞمخ

 اعمقفمٗملم سمٕمض ذم وهذا قمٛمٚمف، سمداي٦م ذم ويٕمٛمؾ اًمٌالد إمم ي٠ميت قمٜمدُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 .اعمقفمٗملم يمؾ ذم ًمٞمس

  صح؟ ُمقفمٗم٤ًم، ُيّمٌح طمتك ُمٕم٤مُمالت إمم حيت٤مج هق ـمٌٕم٤مً  ُّيٛمٜم٤م، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ..طمتك ُمٕم٤مُمالت إمم حيت٤مج :اًم٤ًمئؾ

 أؿمتٖمؾ سمِّدي أن٤م: اعم١ًمول ُمع اشمّمؾ ُم٤م سمٛمجرد ًمٞمس يٕمٜمل ـمٌٕم٤ًم، أي :اًمِمٞمخ

 وُم٤م قمٛمٚمؽ وُم٤م ضمٜمًٞمتؽ ُم٤م أن٧م أجش يٙمقن ٓسمد شمٗمْمؾ،: ًمف ي٘مقل قمٜمدك

ؾ هذه اإلضمراءات يمؾ سمٕمد إًمخ،..ؿمٝم٤مداشمؽ؟ وُم٤م اظمتّم٤مصؽ، جَّ ًَ  أنف اؾمٛمف ُي

 .يمذا سمراشم٥م اًمدائرة هذه ذم ُمقفمػ

 .اًمٌالد إمم وصؾ هق سمٚمده، ُمـ ُمتٕم٤مىمد إصؾ ذم ضم٤مء هق ٓ، :اًم٤ًمئؾ

 اعم١ًمول ُمع يتّمؾ ُم٤م سمٛمجرد يٕمٜمل، ُمقفمًٗم٤م أتك ومٝمق وصؾ، قمٚمٞمؽ ُم٤م :اًمِمٞمخ

 يٕمٓمٞمف؟ ُم٤مذا

 .شم٠مثٞم٨م سمدل سمف ي٠مظمذ ُمٕملم َوْصؾ شم٠مثٞم٨م، سمدل يٕمٓمٞمف :اًم٤ًمئؾ

، أؿمٙمؾ اًمذي هذا :اًمِمٞمخ  أوًمف، ظمالف يمالُمؽ آظمر ُمـ ومٝمٛم٧م أن٤م سمٞمٜمام قمكمَّ

 يمؿ؟ سم٘مدر شم٠مثٞم٨م سمدل أقمٓمقه
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٤مئؾ  هبذه ي٠ميت أن سمنمط شم٠مثٞم٨م، سمدل ًمف يٙمقن أن طم٘م٤مً  ًمف إن: ي٘مقل ُمٌٚمًٖم٤م، أقمٓمقه ُم٤م :اًًم

ؿمٞم٤مء،  .أخًٗم٤م صمالصملم أو آٓف قمنمة ُمثالً  وًمٞمٙمـ اعمٌٚمغ، هذا هب٤م سمٗم٤مشمقرة ي٠ميت: يٕمٜمل ٕا

 شم٠مثٞم٨م سمدل ومٞمف اًمٌالد يمؾ ذم أقمرف أن٤م ٕين ؿمٞمئ٤ًم، اًمٙمالم هذا ذم أن أفمـ أن٤م :اًمِمٞمخ

ؾم٤مشمذة: يٕمٜمل ُم٘مٓمقع،  .ُمثالً  ؾمٙمـ زائًدا ؿمٝمرًي٤م ُمٕم٤مؿًم٤م ُيْٕمٓمقهؿ يذهٌقا  ح٤م ه١مٓء ٕا

 .ُم٘مٓمقع همػم اًمٌالد، هذه ذم ُم٘مٓمقع همػم قمٜمدٟم٤م هق ٓ، :اًم٤ًمئؾ

 أو ٟم٘مدي٦م شمٙمقن ُم٤م اعمٜمح٦م هذه شم٠مثٞم٨م، سمدل أو يًٛمقهن٤م ُمٜمح٦م ُيْٕمٓمك اًمرضمؾ :ُمداظمٚم٦م

 هبذا اؿمؽمى أنف سمٗمقاشمػم وي٠ميت ُمٜمف يِمؽمي أث٤مث حمؾ ـمريؼ قمـ سمد إٟمام ٓ، سم٤مؾمٛمف، ًمف سمِمٞمؽ

ؿمٞم٤مء هذه: وي٘مقل اًمدائرة إمم اًم٘م٤مئٛم٦م هذه أو اًمٗمقاشمػم هبذه ويذه٥م اعمٌٚمغ،  أو اؿمؽميتٝم٤م، اًمتل ٕا

 وإٟمام ؿمخّمٞم٤مً  هق ًمف ًمٞمس اح٤مل، ُمـ ُمٌٚمٖم٤مً  ًمف يٍمومقن ومحٞمٜمئذٍ  قمٚمٞمٝمؿ، يٕمرض أو ُيَدًِمس

 مخ٦ًم اح٤مل ُمـ ُمٌٚمًٖم٤م اًمنميم٦م ص٤مطم٥م وي٠مظمذ اًمِمٞمؽ، يٕمٓمٞمٝمؿ اًمنميم٦م إمم ويذه٥م ًمٚمنميم٦م،

 ..ويٕمٓمٞمٝمؿ أيمثر أو أىمؾ أو آٓف

ن وإمم جيقز، ُم٤م أنف اجلقاب وأقمٓمٞم٧م أن٤م، ومٝمٛمتف هذا :اًمِمٞمخ  ًمٙمـ جيقز، ُم٤م ًمؽ أىمقل ٔا

 همٚم٦ٌم، يمث٤مر أن٤م همٚم٦ٌم، يمث٤مر: اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقا  ُمثٚمام وأن٤م هٙمذا، اًم٘مْمٞم٦م أن خمل ذم داظمؾ ًمٞمس

 أقمٓمٞمتؽ وأن٤م اًمٜمص شُم٘مدم أن٧م اًمٜمص، ىمدر قمغم اًمٗمتقى هذه، اًمتٗم٤مصٞمؾ هبذه أريد ُم٤مذا

 .جيقز ُم٤م اجلقاب،

 ؟[اًمنميم٦م] قمغم أجْم٤مً  اًمًٙمـ أم ؾمٙمـ ُيٕمٓمقه ُم٤م هذا  :اًمِمٞمخ

 .ؾمٙمـ يٕمٓمقه :ُمداظمٚم٦م

 ُمٗمروش؟ همػم اًمًٙمـ :اًمِمٞمخ

 .ُمٗمروش همػم إيف :ُمداظمٚم٦م

ضمرة؟ يدومع ُمـ واًمًٙمـ :اًمِمٞمخ  ٕا

 .يمٝمذا رء حيدث اًمٓمري٘م٦م ٟمٗمس :ُمداظمٚم٦م

 .اعمحت٤مًملم ه١مٓء ُمـ يٕمٞمٜمٝمؿ اهلل اًمٓمري٘م٦م، ٟمٗمس أجْم٤مً  :اًمِمٞمخ

 (11:  13:  15/ 591/واًمٜمقر اهلدى)
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 إجوزة ٕخذ آحتقول

 شمٕمٛمؾ وزوضمتف ،أوروسم٤م ذم ًمٚمٕمالج ًميورة ي٤ًمومر أن أراد رضمؾ: اًم٤ًمئؾ

 يقصٚمٝم٤م اًمذي أن قمٚماًم  ،ًمٚمٛمدرؾم٦م يقصٚمٝم٤م أطمد ٓ ،اًمٌٞم٧م ذم أب٘م٤مه٤م ومٚمق ،ُمدرؾم٦م

 ُمٕمف، رضمؾ ؾمٞم٠مظمذ هٞم٤مظمذه٤م ُم٤م هق ًمٙمـ ُمٕمف، ُمريض عمراوم٘م٦م إضم٤مزة ـمٚم٥م صمؿ ،ؾم٤مئؼ

 هؾ ،أهٚمٝم٤م سمٞم٧م قمٜمد يٌ٘مٞمٝم٤م صمؿ ،ُمريض إضم٤مزة ي٠مظمذ  إٟمام ،هٜم٤مك شمٕمٓمٚمف أظمذه٤م ًمق ٕنف

 ؟ًمٚمزوضم٦م ًمٚمٛمرأة ُمًتٛمر راشم٥م هٜم٤مك أن قمٚماًم  ؟اإلضم٤مزة هذه دمقز

 و اًمرضمؾ عمّم٤مطم٦ٌم وهل إضم٤مزة ي٠مظمذ أنف ،ؾم١ماًمؽ ُمـ أومٝمٛمف اًمذي يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 ،جيقز ٓ ومٝمق سملّم  يمذب  ٕنف ،ؾم١مال إمم ُم٤محيت٤مج هذا ـمًٌٕم٤م ؟ُمٕمف شمذه٥م ٓ أهن٤م اًمقاىمع

 اعمرأة أن ٓسمد ،ذًمؽ ٟمحق أو أٍب  أو أٍخ  ُمـ ُمٕمٝم٤م يٌ٘مك ُمـ اعمرأة هلذه يقضمد أٓ صمؿ

 هذا ُمثؾ ذم اًمزوج ي٘مع أن ٚمؿٓيً ومذًمؽ زوضمٝم٤م، همٞم٦ٌم ذم ي١ماٟمًٝم٤م ُمـ هل٤م يٙمقن

 .اًمٙمذب

 (35 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 افدوفي مـ مـحي ٕخذ افتحويؾ

ئر ُمـ رضمؾ هذا :ُمداظمٚم٦م  آؾمتٕمامر قمٝمد ذم أنف وهق اًم١ًمال، هبذا يَمٚمَّٗمٜمل اجلزا

ئر اًمٗمرٟم٤ًموي  وىم٧م ضم٤مء ح٤م ؾمٜم٦م، قمنم اصمٜم٤م اًمٕمٛمر ُمـ يٌٚمغ واسمٜمف اسمٜمف، ىمتٚمقا  ًمٚمجزا

ٚمقه آؾمت٘مالل  قمٚمٞمف ي٠مظمذون وص٤مروا اعمٜمح٦م، قمٚمٞمف ًمٞم٠مظمذوا ؿمٝمٞمداً  ُم٤مت يمقٟمف ؾَمجَّ

ً، اعمٜمح٦م هذه  ي٘مر يٕمٜمل يّمٜمع، ومامذا وضمؾ، قمز اهلل إمم شم٤مب اًمٞمقم ي٘مقل ومٝمق شمزويرا

 ظمػماً؟ اهلل ضمزايمؿ ًمف، أقمٓمقه٤م اًمتل اعم٤ٌمًمغ يمؾ ويرد ويٕمؽمف

 ؿمٝمٞمدًا؟ ؾَمّجٚمف اًمذي ُمـ :اًمِمٞمخ

 .أبقه :ُمداظمٚم٦م

 .ىمتٚمقه اًمٗمرٟمًٞملم إن شم٘مقل وأن٧م ؿمٝمٞمدًا، ؾمجٚمف :اًمِمٞمخ
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 .قم٤مُم٤مً  قمنم اصمٜم٤م اًمٕمٛمر ُمـ يٌٚمغ وهق ىمتٚمقه :ُمداظمٚم٦م

 ؾمجٚمف؟ اًمذي ُم٤م ؾُمِجؾ، قمٜمدُم٤م ومٝمق :اًمِمٞمخ

 .ؾمٜم٦م قمنم صمامٟمٞم٦م ُمـ أيمثر اًمٕمٛمر ُمـ يٌٚمغ أنف ؾمجؾ :ُمداظمٚم٦م

 .هق هذا :اًمِمٞمخ

 .آؾمت٘مالل ُمٜمذ اعمٜمح٦م ي٠مظمذ وهق يم٤مُمٚم٦م، اعمٜمح٦م ًمُٞمٕمٓمك :ُمداظمٚم٦م

 اعمٜمح٦م، هذه أظمذ قمـ أن يًتٕمٗمل اًمرضمؾ هذا ىمٚمٜم٤م إذا ـمٞم٥م، ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

 قمٚمٞمف؟ يؽمشم٥م اًمذي ُم٤م

 .سمف أقمٚمؿ اهلل رء هذا :ُمداظمٚم٦م

سم٤مً  إٓ أىمقل أن أؾمتٓمٞمع ٓ طمٞمٜمئذٍ  أن٤م ؿمؽ، سمال أقمٚمؿ اهلل :اًمِمٞمخ  وهق ُُمَٕمٚمَّ٘م٤مً  ضمقا

 :اًمت٤مزم

 ىمدُمقه يم٤من سمام ُيالطمؼ أن أو اًمير، أو إذى ُمـ رء قمٚمٞمف يؽمشم٥م ٓ يم٤من إذا

 هٜم٤م؟ واوح ذًمؽ، ُمـ سمد وٓ يًتٕمٗمل ومحٞمٜمئذٍ  اًمًٜملم، هذه ـمٞمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمف ُمقؾمٕم٤مً  يم٤من إذا إًمٞمٝم٤م، أذت اًمتل هذه اًمرواشم٥م ُمـ ىمٌْمف وُم٤م :اًمِمٞمخ

ء إمم ىمٚمٞمؾ سمٕمد ىمٚمٞمالً  رويداً  وًمق شم٘مديٛمٝم٤م سمٓمريؼ قمٜمٝم٤م ُيـْخرج أن وسم٤مؾمتٓم٤مقمتف  اًمٗم٘مرا

 واوح؟. قمٚمٞمف اًمقاضم٥م هق ومٝمذا واعم٤ًميملم،

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 (11:  51: 75/ 551/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ضوفى فؼبقل اجلومعي إدارة ظذ افتحويؾ حؽؿ

سم٦م هٜم٤مك وقم٤مش ومرٟم٤ًم ذم وًمد إٟمف: ي٘مقل: أؾم٠مخؽ أن أريد :ُمداظمٚم٦م  مخ٦ًم ىمرا

 اًمدوًم٦م ووع ؿمٞمخ ي٤م وشمٕمٚمٛمقن شمٕم٤ممم، اهلل سمحٛمد ُمًٚمؿ وهق شم٘مري٤ًٌم، ؾمٜم٦م وقمنميـ
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 يٖم٤مدر أن ومٕمزم ديٜمف، قمغم اًمٗمتٜم٦م وظمٌم اًمٙمٗمر ُمـ يٕمٜمل يم٤من هٜم٤مك، اًمٙمثػمة اًمٙم٤مومرة

ر اًمٌالد، شمٚمؽ  ي٤م اًمدراد ُمًتقاه يم٤من وًمٙمـ هٜم٤م، اعمٜمقرة اعمديٜم٦م إمم اعمجلء إمم وومٙمَّ

 هذا ذم وهق شم٘مٌٚمف ٓ ىمد اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م أن وُمٕمٚمقم.. ُمتقؾمط يم٤من ٟم٤مزل يم٤من ؿمٞمخ

ر اعمًتقى،  اًمث٤مٟمقي، اعمًتقى ؿمٝم٤مدة أقمغم، ؿمٝم٤مدة ومٞمٕمٓمٞمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ حيت٤مل أن وَمَٗمٙمَّ

 إمم ضم٤مء ومٚمام إُمر، هذا ومٕمؾ دمٞمزك فمروومؽ ًمف وم٘م٤مل هٜم٤مك، اإلظمقة سمٕمض واؾمتِم٤مر

 أن ُم٘متٜمع وهق ضم٤مئز، همػم إُمر هذا سم٠من وأومتقه اعمِم٤ميخ سمٕمض واؾمتٗمتك اعمديٜم٦م

 ُمع أن هق اجل٤مُمٕم٦م، ُمع أن فمرومف قمـ ي٠ًمل هق وًمٙمـ ضمقازه، سمٕمدم هلل واحلٛمد

 ُمـ ُيْٓمَرد ىمد اقمؽمف إذا أنف اًمٕمٚمؿ ُمع يًٙم٧م، أم هذا سمٗمٕمٚمف يٕمؽمف هؾ اجل٤مُمٕم٦م،

 اجل٤مُمٕم٦م؟

 ...يٕمؽمف أن ُمٜمف ـُمٚم٥م إذا سمد ٓ  :اًمِمٞمخ

 .اًمقوع أصالً  شمٕمٚمؿ ُم٤م اجل٤مُمٕم٦م  :ُمداظمٚم٦م

 ٓ؟ أم شمًٛمٕمٜمل أظمل، ي٤م اؾمٛمع  :اًمِمٞمخ

 .أؾمٛمٕمؽ  :ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمٝمؿ أن قمٚمٞمؽ ومٌ٘مل قمٚمٞمؽ ومٝمٛم٧م أن٤م سم٤مًمٙمالم، سمدأت وأن٤م شمتٙمٚمؿ ٓ  :اًمِمٞمخ

سمف، ذم يّمدق أن ومٕمٚمٞمف ؾمئؾ إذا: أىمقل  أطمٞم٤مٟم٤مً  يٜمجل اًمٙمذب يم٤من وًمئـ ضمقا

 .أنجك وم٤مًمّمدق

 وضمٝمٚم٦م اًمّمٝمٞمقٟمٞملم قمٜمد ُمٕمروف هق ُم٤م اإلؾمالم ذم يقضمد ٓ أنف شمٕمرف وًمٕمٚمؽ 

ر اًمٖم٤مي٦م» اًمّمٝمٞمقٟمٞملم ىم٤مقمدة قمغم يٜمٓمٚم٘مقن اًمذيـ اعمًٚمٛملم  أن شمٕمرفش اًمقؾمٞمٚم٦م شُمؼَمِ

 هذا؟ شمٕمرف يم٤مومرة، صٝمٞمقٟمٞم٦م ىم٤مقمدة هذه

 .ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ هذا، أقمرف  :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٗمرٟمز اعمًٚمؿ إخ هذا شُمَٗمِٝمؿ ًمٕمٚمؽ هذا، شمٕمرف يمٜم٧م إذا  :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ أي  :ُمداظمٚم٦م



 558   آطمتٞم٤مل   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ُمع مت٤مُم٤مً  ُمتج٤موسم٦م اًمٜمتٞمج٦م شمٙمقن ىمد أظمرى ضمٝم٦مٍ  وُمـ ضمٝم٦ٍم، ُمـ هذا  :اًمِمٞمخ

 ُمٕم٤مين ُمـ وهذا أنجك، وم٤مًمّمدق ُيٜمْجل اًمٙمذب يم٤من إن وهل آٟمٗم٤ًم، ىمٚمتٝم٤م اًمتل اًمٙمٚمٛم٦م

ـْ : ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ىمقل َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ *  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم

٥ُم  ًِ َت  اًم٘مقل، ذم صدىمٝمؿ أنف يرون طمٞمٜمام أهنؿ اًمٜمتٞمج٦م ومتٙمقن ،[3-5:اًمٓمالق﴾ ]حَيْ

ِٚمٙمقٟمف أهنؿ ًَ  ...سم٠مظمرى أو سمٓمري٘م٦م ُيَدسِمروٟمف أو أُمره، ويٛمِمقن ُي

  (11:  15: 71/   595/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افعؿؾ ظـ فؾعوضؾغ ادخصصي ادوفقي ادسوظدة ٕخذ افتحويؾ

 ٓ أنف أؾم٤مس قمغم ُم٤مًمٞم٦م: ُم٤ًمقمدة اًمٙم٤مومرة احلٙمقُم٦م ًمف شمدومع رضمؾ:  اًم١ًمال

ٌَِٚمٖمٝمؿ وٓ اخلٗم٤مء ذم يٕمٛمؾ وًمٙمٜمف اعم٤ًمقمدة، قمٜمف ىمٓمٕم٧م قمٛمالً  وضمد وم٢مذا يٕمٛمؾ،  .ُي

 ٓ اخلٗم٤مء، ذم يٕمٛمؾ أو يٕمٛمؾ ٓ يم٤من ؾمقاء هذا، وٓ هذا ٓ جيقز ٓ  :اًمِمٞمخ

 اًمٞمد: »اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام إُمر ٕن اًمٙم٤مومر: إمم يده يٛمد أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز

 وذمش أظمذة هل اًمًٗمغم واًمٞمد اعمٕمٓمٞم٦م هل اًمٕمٚمٞم٤م واًمٞمد اًمًٗمغم، اًمٞمد ُمـ ظمػم اًمٕمٚمٞم٤م

ُ  جَيَْٕمَؾ : ﴿يٙمٗمل ُم٤م اًمٙمريٛم٦م أي٦م ـَ  اّللَّ [. 757:اًمٜم٤ًمء﴾ ]ؾَمٌِٞماًل  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  ًمِْٚمَٙم٤مومِِري

 ﴾.سَمْٕمضٍ  وَمْقَق  سَمْٕمُْمَٝم٤م فُمُٚماَمٌت ﴿ اًمٙمٗم٤مر، سمالد ذم اًمًٙمـ آصم٤مر ُمـ أثر أجْم٤مً  وهذا

  (11: 77: 57/ 153/ واًمٜمقر اهلدى)

 افؾحقي؟ بحؾؼ يممر مل إذا اجلقش دخقل جيقز هؾ

 ومٞمٝم٤م؟ يٙمـ مل إذا اًمٕمًٙمري٦م دظمقل جيقز هؾ: ي٘مقل إول اًم١ًمال

 ُم٤مذا؟ دظمقل :اًمِمٞمخ

 .اًمٕمٙمني٦م :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ
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 طمٚمؼ سمقضمقد اجلقاز سمٕمدم أومتٞمتؿ أن وؾمٌؼ حلٞم٦م، طمٚمؼ ومٞمٝم٤م يٙمـ مل إذا :اًم١ًمال

 ًمٚمحٞم٦م؟ طمٚمؼ ومٞمٝم٤م يقضمد ومال قمٜمدٟم٤م اًمقوع شمٖمػّم  وأن اًمٚمحٞم٦م،

 اًمٚمحٞم٦م؟ طمٚمؼ ي٘م٤مسمؾ ُم٤م يقضمد ٓ ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 يٕمٜمل؟ يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 .سمغم ىمؾ أظمرى؟ اًمنميٕم٦م ذم خم٤مًمٗم٤مت يٕمٜمل يقضمد ٓ :اًمِمٞمخ

 .أىمقل ٓ ٓ :ُمداظمٚم٦م

 شم٘مقل؟ ٓ :اًمِمٞمخ

 .أىمقل ٓ :ُمداظمٚم٦م

 ي٘مقل؟ ُم٤مذا :اًمِمٞمخ

 .اعمخ٤مًمٗم٤مت ُمقضمقدة :ُمداظمٚم٦م

 ومٝمٜم٤مك سمذًمؽ، ُم٘مّمقدة ًمٞم٧ًم ُمث٤مل هق اًمٚمحٞم٦م طمٚمؼ ىمْمٞم٦م: إذاً  ظمالص :اًمِمٞمخ

 اجلامقم٦م ُمع اًمّمالة إو٤مقم٦م قمـ ومْمالً  أوىم٤مهت٤م، قمـ اًمّمالة إو٤مقم٦م وهٜم٤مك اًمٕمٚمؿ، حتٞم٦م

 .احلٙمؿ ٕن يمثػمة: وأؿمٞم٤مء

 .دظمقهل٤م دمٞمز ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .إؾمالُمٞم٤مً  ًمٞمس احلٙمؿ :اًمِمٞمخ

 ؿمٞمخ؟ ي٤م يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 اًمٜمُُّٔمؿ ذم اعمقضمقدة اعمخ٤مًمٗم٤مت هؾ: أؾم٠مخؽ أن٤م أديٜمؽ، ومٛمؽ ُمـ ؿمٞمخ ي٤م :اًمِمٞمخ

: ىمٚم٧م اًمٚمحٞم٦م؟ طمٚمؼ ذم وم٘مط هل زقمٛمقا  اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد ذم اًمٞمقم اًمٕمًٙمري٦م

 .يمثػمة أؿمٞم٤مء هٜم٤مك. ٓ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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 ومام وًمذًمؽ سم٤مًمذات، ُم٘مّمقداً  ًمٞمس ُمث٤مل اًمٚمحٞم٦م طمٚمؼ: ًمؽ ٟم٘مقل وم٢مًذا :اًمِمٞمخ

 .شمٙمرار قمـ قم٤ٌمرة ٕنف اًم١ًمال: هذا شمقرد أن أن٧م يٜمٌٖمل

 هؾ ُمٕم٤ميص، ومٞمٝم٤م أجْم٤مً  هٜم٤مك اًمقفم٤مئػ، سم٤مىمل ذم أجْم٤مً  ؿمٞمخٜم٤م ي٤م هٜم٤مك: اًم١ًمال

 ومٞمٝم٤م؟ اًمدظمقل جيقز ٓ اًمقفم٤مئػ سمٕمٛمقم ٟم٘مقل

 احلٙمؿ ًمٚمٛمقفمٗملم؟ وُمقآة اجلٜمقد ود قمداء قمٜمدٟم٤م يٕمٜمل حم٤مسم٤مه، ذم ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .واطمد

 اًمدظمقل؟ جيقز ٓ يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

ٌَّؼ قم٤مُم٦م، ىمْمٞم٦م يمٚمف اإلؾمالم :اًمِمٞمخ  يم٤من إن ُمقفمًٗم٤م يم٤من إن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم شُمَٓم

٤ًٌم، ، طمًرا  يٕمٜمل يم٤من إن ـمٌٞم ، يم٤من إن ُمٚمًٙم٤م، يم٤من إن ضمٜمدًي٤م، يم٤من إن شم٤مضمًرا  يمٚمٝمؿ وزيًرا

 .اإلؾمالم ٕطمٙم٤مم خيْمٕمقا  أن جي٥م

 اًم١ًمال ٕن اًمقىم٧م: قمغم شُمَْمِٞمع -شم١ماظمذين ٓ- أن٧م أن أؿمقف أن٤م: ًمؽ أىمقل

 : ىمٞمؾ يمام ًمٙمـ واطمد،

 ....واطمد واعمقت إؾم٤ٌمب شمٕمددت

 يتقفمػ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ ًمٚمنميٕم٦م، خم٤مًمػ يمؾ راوح، ُمٙم٤مٟمؽ شم٠ًمل أن٧م إن

 .اعمخ٤مًمٗم٦م هذه ُمثؾ ذم

 اًمٌالد، سمٕمض ذم أن ُمٌتٚمقن ٟمحـ ٕنف آؾمتٓم٤مقم٦م: طمدود ذم ُم٘مٞمد ذًمؽ ـمٌٕم٤مً 

 هذا حلٞمتف، ًمف وسمٞمحٚم٘مقا  اإلضم٤ٌمري٦م، سم٤مجلٜمدي٦م يًٛمقٟمف ُم٤م خيدم أن جمٌقر اعمًٚمؿ أن

 اجلٜمدي سمٞمًٛمقه ُم٤مذا اًمٌٕمض يٗمٕمؾ يمام أُم٤م وؾمٕمٝم٤م، إٓ ٟمٗم٤ًمً  اهلل يٙمٚمػ ٓ ـمٌٕم٤مً 

 اجلٞمش؟ ذم يتٓمقع

 .ٟمٔم٤مُمل :ُمداظمٚم٦م

 ًمٞمس سمام اهلل إمم اًمت٘مرب: ُمٕمٜم٤مه اًمتٓمقع ٕنف يتٓمقع:: ي٘م٤مل أن إومًد ٓ، :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ ومرو٤ًم،
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 .ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 اجلقاز؟ ًمٕمدم آؾمتدٓل :ُمداظمٚم٦م

 اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمِ  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا ﴿ اهلل، ؾم٤محمؽ :اًمِمٞمخ

 أن؟ يمقيس[ 5:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ 

 .يمقيس ؿمٌف :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ذـمٞم٤مً  شمٙمـ ٓ: »وهق ط اًمٜمٌل سمحدي٨م يًتدل اًمٌٕمض ممٙمـ سمس :ُمداظمٚم٦م

 احلدي٨م، هذا وىم٧م ي٠مت مل أنف ومٞمجٞمٌقن: اعمِم٤ميخ سمٕمض وٟم٠ًملش ضم٤مسمٞم٤مً  وٓ قمريٗم٤مً  وٓ

 اًمٙمالم؟ هذا صح٦م ُم٤م

 ضم٤مء؟ أي٦م وىم٧م أي٦م، وىم٧م ضم٤مء: أي :اًمِمٞمخ

 آي٦م؟ أي :ُمداظمٚم٦م

 .[5:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ﴿  أيمؼم، اهلل :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 وىمتٝم٤م؟ ضم٤مء :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 يمت٤مب وسملم ورؾمقًمف، اهلل سملم ُيَٗمِرىمقن اًمذيـ وىمتٝم٤م، ضم٤مء ُم٤م اًمٔم٤مهر ٓ، :اًمِمٞمخ

 سم٤مًمٜم٤م وُم٤م أطم٤مدي٨م، ٕهن٤م اًمٜمّمقص: شمٜمٗمٞمذ يٕمٓمٚمقن ؿم٠مهنؿ هق هذا ٟمٌٞمف، وؾمٜم٦م اهلل

ع اهلل ُمـ سمقطمل ط واًمرؾمقل ىم٤مقمدة، أي٦م سم٤مٔي٦م؟  يمثػمة، ذقمٞم٦م أطمٙم٤مُم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م وَمرَّ

 يٕمٍمه عمـ اًمٕمٜم٥م سم٤مئع ًمٕمـ قمنمة، اخلٛمرة ذم اهلل ًمٕمـ: »وُمٜمٝم٤م احلدي٨م، هذا ُمٜمٝم٤م

 وىمتف؟ ضم٤مء ُم٤م وإٓ احلدي٨م هذا وىم٧م ضم٤مءش مخراً 
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 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 هذا وىم٧م ضم٤مءش وؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف، وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ» :اًمِمٞمخ

 احلدي٨م؟

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 وذاك وىمتف ضم٤مء هذا احلدي٨م؟ وذاك احلدي٨م هذا سملم اًمٗمرق ُم٤م ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 .سم٤مهلل ٤مذواًمٕمٞم هقى اًمديـ ص٤مر يمٞمٗمٜم٤م قمغم وىمتف؟ ضم٤مء ُم٤م

 ٓ صُمؿَّ  سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ؿَمَجرَ  ومِٞماَم  حُيَِٙمُٛمقكَ  طَمتَّك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ َوَرسِمَؽ  وَمال: ﴿شمٕم٤ممم ىم٤مل وًمذًمؽ 

ِٝمؿْ  ذِم  جَيُِدوا ًِ ِٚمُٛمقا  ىَمَْمٞم٧َْم  مِم٤َّم طَمَرضًم٤م َأنُٗم ًَ ٚمِٞماًم  َوُي ًْ  [.15:اًمٜم٤ًمء﴾ ]شَم

ـْ ﴿ وىمتف، ضم٤مء ُم٤م أو وىمتف ضم٤مء اإلؾمالم ذم يقضمد ٓ ؾُمقَل  يُٓمِعِ  ُمَّ  ﴾.اهللَ  أـَم٤َمعَ  ومََ٘مدْ  اًمرَّ

ُ  ُيَٙمِٚمُػ  ٓ﴿: اإلؾمالم ذم يقضمد ًمٙمـ ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم [ 581:اًمٌ٘مرة﴾ ]ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 همػم هذا أنٗمف، رهمؿ حلٞمتف ًمف سمٞمحٚم٘مقا  جمٌقر ضمٜمدي: آٟمٗم٤مً  ضسمتف اًمذي يم٤معمث٤مل

 اعمزقمقُم٦م، اخلدُم٦م هذه ًمف ومٓم٤مسم٧م اإلضم٤ٌمري٦م، اجلٜمدي٦م ظَمٚمَّص ضمٜمدي ًمٙمـ ُم١ًمول،

 .اجلٜمدي٦م ذم أتٓمقع أن أريد أن٤م: ي٘مقل راشم٥م ًمف وص٤مر وفمٞمٗمتف شمرىم٧م ح٤م ظم٤مص٦م

 ؾمٌٞمؾ ذم ًمٞمس اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد يم٤من طمٞمٜمام إول، اًمزُمـ ذم يم٤من اًمتٓمقع

 !واعمٕم٤مش اًمراشم٥م

 وٓ اًم٘مرآن، اهلل يمآج٤مت ذقم٤مً  هل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م يمؾ: وم٢مذاً  

َ  وم٤َمشمَُّ٘مقا : ﴿طمدود ذم إٓ ُمٜمٝم٤م رء شم٠مضمٞمؾ جيقز  واهلل أُم٤م[ 71:اًمتٖم٤مسمـ﴾ ]اؾْمتَٓمَْٕمتُؿْ  َُم٤م اّللَّ

 أن يريدون اًمذيـ اًمٞمقم اًمدقم٤مة سمٕمض ُمّم٤مئ٥م مجٚم٦م ُمـ أقمت٘مد أن٤م هذا وىمتف، وضم٤مء زُم٤مٟمف ضم٤مء

 أن ويريدون اًمديـ، ًمتٓمٌٞمؼ وإمه٤مهلؿ اعمًٚمٛملم، وٕمػ ُمع ويتامؿمك اإلؾمالم، ُيَٙمٞمِٗمقا 

 ذم ضمداً  ويمثػمة يمثػمة ومت٤موى شمًٛمع وًمذًمؽ اًمٜم٤مس، آراء ُمع يتامؿمك قمٛمٚمٞم٤مً  اإلؾمالم جيٕمٚمقا 

 .شمٗمْمؾ همػمه اعمًتٕم٤من، واهلل اًمرسم٤م، ُمـ سم٠منقاعٍ  اًمتٕم٤مُمؾ إسم٤مطم٦م

  (11: 31: 57/ 153/ واًمٜمقر اهلدى)
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 افراتى بقع حؽؿ

 ظمدم إذا اإلٟم٤ًمن اًمٙمقي٧م ذم قمٜمدٟم٤م اًمراشم٥م، ًمٌٞمع سم٤مًمٜم٦ًٌم ذم ؿمٞمخ ي٤م: اًم١ًمال

 اًمراشم٥م، ُرسمع: ُمثالً  راشمٌف ُمـ ضمزًءا يٌٞمع ؾمٜم٦م وقمنميـ مخس: ُمثالً  ُمٕمّٞمٜم٦م ظمدُم٦م

 مخس اح٤مئ٦م سمدل ويٕمٓمقن اًمراشم٥م، رسمع ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م يٌٞمع ُمثالً  اًمراشم٥م، وي٠مظمذون

 اؾمتٙمٛمؾ وم٢مذا طمٞم٤مشمف، سمٛمدى راشمٌف ُمـ هذا ويٓمرطمقن ديٜم٤مر، آٓف قمنمة أو وقمنميـ

 ضم٤مئز؟ هذا اعمٌٚمغ، اٟم٘مٓمع شمقذم إذا ًمٙمـ أجْم٤ًم، ي٘مٓمٕمقٟمف اعمٌٚمغ

 طمٞم٤مشمف؟ ُمدى أنف ومٝمٛم٧م ُم٤م هذا يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 أرسمٕمامئ٦م وراشمٌف ؾمٜمقات قمنم ُمثالً  اخلدُم٦م ىم٣م إذا اإلٟم٤ًمن قمٜمدٟم٤م ذم: اًم١ًمال

 .ديٜم٤مر

 .ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 .ويٕمٓمقٟمف ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م اًمراشم٥م ُمـ يٌٞمع :ُمداظمٚم٦م

 سمٙمؿ؟ ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م يٌٞمع قمٗمقاً  :اًمِمٞمخ

 شم٘م٤مقمد ي٠مظمذ اًمت٘م٤مقُمد، سمٕمد هذا اعمث٤مل، ؾمٌٞمؾ قمغم ديٜم٤مر آٓف سمٕمنمة :ُمداظمٚم٦م

 ُم٘م٤مسمؾ اًمثالصمامئ٦م ًمف ويٌ٘مك اح٤مئ٦م، ُمٜمف ي٠مظمذون سمٞمّمػم ومٝمق ُمثاًل، ديٜم٤مر أرسمٕمامئ٦م ُمثالً 

 اح٤مئ٦م وهذه ديٜم٤مر، آٓف قمنمة ٟم٘مداً  يٕمٓمقٟمف طمٞم٤مشمف سم٘مٞم٦م ُمـ ي٘متٓمٕمقهن٤م اًمتل اح٤مئ٦م

 صمالصمامئ٦م، إرسمٕمامئ٦م ُمـ ًمف ومٞمٌ٘مك اًمٙم٤مُمؾ، اًمراشم٥م ُمـ اعم٘متٓمع اًمراشم٥م ُمـ قمٚمٞمف شمذه٥م

 .اعمدة اؾمتٙمٛمؾ إذا وطمتك

ن؟ وُمـ هٜم٤م اًمراسمح ُمـ ـمٞم٥م، ىمٚمٞماًل، زم اؾمٛمح :اًمِمٞمخ  هق ـمٌٕم٤مً  اعمقفمػ اخلنا

ن  .اخلنا

ن، هق إضمؾ إمم ؿمٞمخٜم٤م هق :ُمداظمٚم٦م  أنف طم٤مل سف يٕمتؼموا هؿ ًمٙمـ اخلنا

 .ديٜم٤مر آٓف قمنمة ؾمٞمقًمف أظمذ

 .واًمت٘مًٞمط اًمٜم٘مد ُمثؾ هذا :اًمِمٞمخ
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 .اًم١ًمال هق هذا :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ُم٤م هذا، جيقز ُم٤م واًمت٘مًٞمط اًمٜم٘مد ُمثؾ هذا. ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

  (17: 79: 51/ 153/ واًمٜمقر اهلدى)

 افتلمغ حؽؿ

[ ُمـ قمكم ىمدر] وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف رسمٜم٤م أن٤م اًمت٠مُملم، قمـ ؾم١مال ؾم٠مختؽ ح٤م أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 .اًمتج٤مرة ُمٙم٤من اعمٙم٤من واٟمحرق ؿمٝمر

 ..ظمػما  اهلل قمقوؽ :اًمِمٞمخ

 ممـ ُمٜمٝمؿ[ أُمٜم٧م ُم٤م] ًمٞمش: زم وىم٤مًمقا  ُٓمقين اًمٜم٤مس ويمؾ هلل، احلٛمد :ُمداظمٚم٦م

 ُمتحري ـمٌٕم٤مً  وم٠من٤م ويمذا، يّمػم، وُم٤م، طمالل إٟمف: ىم٤مًمقا  اًمًٜم٦م، يتٌع ُمـ وأقمٚمؿ اهلل يتٌع

 احلٛمد ضًرا شميرت يٕمٜمل أن٤م: شمٗمًػًما  أريد وًمٙمـ طمرام، أنف أقمرف إٟمف اهلل ؿم٤مء إن

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمٕمرف ومٜمحـ  يمٌػم، سم٤مهلل إيامين ٕن هلل: احلٛمد ُمٕمٜمقًي٤م وًمٞمس ُم٤مدي هلل

 صم٤مٟمٞم٦م؟ ؿمٖمٚم٦م أي ُمـ أو احلريؼ ُمـ اعمحالت قمغم ًمٚمت٠مُملم

 قمٚمٞمف سم٘مقًمف ىمٚمتف ُم٤م ُأَؤيِمد أن ُأريد ؾم١ماًمؽ، قمـ أضمٞمٌؽ ُم٤م ىمٌؾ: أوًٓ  :اًمِمٞمخ

 يٕمٜمل، اعمٝمؿ هق هذا ،شاًمٜمٗمس همٜمك اًمٖمٜمك وًمٙمـ اًمٕمرض، همٜمك اًمٖمٜمك ًمٞمس: »اًمًالم

  قِمٜمْدَ  َوَُم٤م﴿
ِ
 [.11:اًم٘مّمص﴾ ]َوَأبَْ٘مك ظَمػْمٌ  اّللَّ

 قمغم أو اًمًٞم٤مرات، قمغم أو اًمٌٜم٤مي٤مت، أو اًمٕم٘م٤مرات، قمغم ؾمقاء- اًمت٠مُملم أُم٤م

 .ومٞمف ري٥م ٓ ىمامر هذا ومٙمؾ -اًمِمخّمٞم٤مت

 ُمٕمٞمٜم٦م ٟم٦ًٌم يدومع اًمت٠مُملم ذيم٤مت ُمع اعمتٕم٤مُمؾ أن إمم يٕمقد ذًمؽ ذم واًم٥ًٌم 

 اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه أن عمٕمروم٦م ويٙمٗمل ُم٘مٓمقع، همػم ُمٔمٜمقن رء ُم٘م٤مسمؾ ؾمٜمقي٦م أو ؿمٝمري٦م

 اًمذيـ أوئلؽ يم٤مومرة، أضمٜمٌٞم٦م ُمٕم٤مُمٚم٦م أهن٤م ٟمٕمرف أن إمج٤مًٓ، ذقمٞم٦م ُمٕم٤مُمٚم٦م ًمٞم٧ًم

 طمٙمامً  ذًمؽ قمغم ورشم٥م اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك سم٘مقًمف وضمؾ قمز اهلل وصٗمٝمؿ

ـَ  ىَم٤مشمُِٚمقا : ﴿سم٘مقًمف وضمؾ قمز ظم٤مـمٌٝمؿ اعم١مُمٜملم، قم٤ٌمده قمغم ومروف ذقمٞم٤ًم، ِذي  ٓ اًمَّ
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  ُي١ْمُِمٜمُقنَ 
ِ
مَ  َُم٤م حُيَِرُُمقنَ  َوٓ أظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوٓ سم٤ِمّللَّ ُ  طَمرَّ ـَ  َيِديٜمُقنَ  َوٓ َوَرؾُمقًُمفُ  اّللَّ  احْلَِؼ  ِدي

ـَ  ـَ  ُِم ِذي ْزَي٦مَ  ُيْٕمُٓمقا  طَمتَّك اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  اًمَّ ـْ  اجْلِ  [.59:اًمتقسم٦م﴾ ]َص٤مهِمُرونَ  َوُهؿْ  َيدٍ  قَم

م ُم٤م ُيـَحِرُمقن ٓ سم٠مهنؿ وصٗمٝمؿ وضمؾ قمز اهلل أن: أي٦م ُمـ اًمِم٤مهد  اهلل طَمرَّ

 ىمد اًمٚمقاط طمتك اًمٗمقاطمش ويمؾ ُم٤ٌمح، قمٜمدهؿ واخلٛمر ُم٤ٌمح، قمٜمدهؿ وم٤مًمزٟم٤م ورؾمقًمف،

 .اًمٙم٤مومرة اًمدؾم٤مشمػم سمٕمض ذم قمٚمٜم٤مً  ُأبٞمح

ً، أو ُمت٘مدُم٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاء اإلؾمالُمٞم٦م، اًم٘مرون يمؾ ذم ُمٕمرووم٤مً  يٙمـ مل  ُمت٠مظمرا

ٞم٧م اًمتل وأؿمٙم٤مًمف أنقاقمف سمٙمؾ سم٤مًمت٠مُملم: اًمٞمقم يًٛمك ُم٤م ًمدُّيؿ ُمٕمرووم٤مً  يٙمـ مل  آٟمٗم٤مً  ؾَمٛمَّ

 .سمٕمْمٝم٤م

 ٓسمتزاز ٟمٔمامً  ووٕمقا  ورؾمقًمف، اهلل طمرم ُم٤م ُيـَحِرُمقن ٓ اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر ه١مٓء

 سمًٓم٤مء قمغم آطمتٞم٤مل هذا يٜمٓمكم سمحٞم٨م آطمتٞم٤مل، ُمع سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وأيمٚمٝم٤م اًمٜم٤مس أُمقال

 ُمـ رء قمغم شم٠مُمٞمٜم٤مً  ُمٕمٞمٜم٦م ٟم٦ًٌم دومع إذا ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد أن يقمهقهنؿ ٕهنؿ ذًمؽ اًمٜم٤مس:

 إُمر احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ ؾمٕمٞمدًة، ـمٞم٦ٌمً  طمٞم٤مةً  يْمٛمـ ؾمٜم٦م، يمؾ أو ؿمٝمر يمؾ إؿمٞم٤مء، شمٚمؽ

 .ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم إُمر إطمٞم٤من هم٤مًم٥م ذم ذًمؽ، ُمـ اًمٕمٙمس قمغم

 شمتٕم٤مـمك ٓ وهل حتٞم٤م، أجـ ُمـ شمٕمٞمش؟ أجـ ُمـ مت٤مُم٤ًم، يم٤مًمٌٜمقك اًمنميم٤مت هذه

 ه١مٓء أُمقال ُمـ شمٕمٞمش هل ذًمؽ؟ ؿم٤مسمف ُم٤م أو.. صٜم٤مقمٞم٦م ُمٝمٜم٦م أو ُم٤ٌمطم٤مً  دم٤مري٤مً  قمٛمالً 

 ي٘مع وٓ ضمدًا، ـمقيٚم٦م ؾمٜملم ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد قمغم ومٞمٛميض اًمنميم٤مت، هذه ذم اعمِمؽميملم

 طم٤مدث ي٘مع ىمد رء، ٓ إؿمٞم٤مء؟ هذه دومع ُم٘م٤مسمؾ سمح٤مدث، يّم٤مب وٓ طم٤مدث ًمف

 ًمف ومٞمٕمقوقن ويم٤مًمتٝم٤م، ُمـ ظمرضم٧م ُم٤م هقم٤من ؾمٞم٤مرة شمتحٓمؿ وىمد أن٧م يمح٤مدصمؽ

 ُمٜمٝمؿ شم٘مع مل اًمذيـ ُمـ وقمٛمرو، وسمٙمر زيد ُمـ سم٤مًمثٛمـ؟ ضم٤مؤوا أجـ ُمـ سمديٚمٝم٤م،

 يّم٤مب ُمـ يٕمقوقن وسمذًمؽ ضمدًا، سم٤مهٔم٦م سمٙمٛمٞم٤مت إُمقال ُمـ ومتقومر طمقادث،

 .اعمٚمقك طمٞم٤مة حيٞمقا  أن يًتٓمٞمٕمقن اًمقومر هبذا وومر، قمٜمدهؿ ويٌ٘مك ُمٜمٝمؿ

 وًمذًمؽ يٖم٤مُمر: ىمد اعم٘م٤مُمر ٕن اعم٘م٤مُمرة: ُمـ أظم٨ٌم هل ًمٙمـ ُم٘م٤مُمرة، ومٝمل

 ُمٚمٞمقٟمػم، يّمػم ووح٤مه٤م قمِمٞم٦م سملم ُم٤م خين، ووح٤مه٤م قمِمٞم٦م سملم ومام ُم٘م٤مُمرة، ؾمٛمٞم٧م

 .اًمٜم٤مس ُمع ؾمٚمٙمقه٤م اًمتل اح٤ميمرة اًمٓمري٘م٦م هبذه اًمرسمح و٤مُمٜملم ه١مٓء أُم٤م وهٙمذا،
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 يم٤مًمذي قمٍمي٦م، ُم٘م٤مُمرة هل وأؿمٙم٤مًمف أنقاع سمٙمؾ اًمت٠مُملم إن: ٟم٘مقل ٟمحـ هلذا

 .ُمٜمٔمؿ ُم٘مٜمـ ىمامر قمـ قم٤ٌمرة ي٤مٟمّمٞم٥م سم٤مًمٞم٤مٟمّمٞم٥م، اًمٞمقم يًٛمك

 طم٤مدث، ًمف وىمع صمؿ ًمف ؾمٞم٤مرة أو ًمف قم٘م٤مر قمغم وأُمـ اسمُتكم ُمـ يمؾ: أىمقل أن٤م هذا ُمع

 ُم٤م ًمف ىُمِدم مم٤م ي٠مظمذ أن أرى وم٠من٤م وسمٞمٜمف، سمٞمٜمٝم٤م اعمٕم٘مقد آشمٗم٤مق طم٥ًم اًمنميم٦م ًمف ىمدُم٧م

م يم٤من  شمرضمع ذًمؽ ؾمقى ُم٤م أُم٤م إًمٞمٜم٤م، ُردَّت سمْم٤مقمتٜم٤م هذه: احل٤مل ًم٤ًمن قمغم إًمٞمٝمؿ، ىَمدَّ

 ًمٞم٧ًم هٜم٤م ًمّم٤محلٝمؿ، اًمٖم٤مًم٥م ذم اعم٘م٤مُمرة اعمٕمروف، ًمٚمٛمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ُم٘م٤مُمرة اًم٘مْمٞم٦م

 أيمثر أُم٤م دومٕمف، يم٤من ُم٤م ي٠مظمذ أن طمؼ ًمف اعمتٕم٤مُمؾ ومٝمذا اعمتٕم٤مُمؾ، ًمّم٤مًمح إٟمام ًمّم٤محلٝمؿ

 .ىمامر ومٝمق ذًمؽ ُمـ

 ُمـ أيمثر أُم٤م دومٕم٧م، ُم٤م ومت٠مظمذ دومٕم٧م ُم٤م أطمّمٞم٧م ىمد يمٜم٧م إن وم٠من٧م وًمذًمؽ

 يًٛمك ومٞمام شمْمٕمٝم٤م أن وإُم٤م اًمنميم٦م، إمم اًم٤ٌمىمل شمرد أن إُم٤م: طم٤مًمتلم ُمـ طم٤مًم٦م ومٚمؽ ذًمؽ

 هذا. واطمد سم٘مرش وًمق ذًمؽ ُمـ شمًتٗمٞمد ومال أن٧م أُم٤م اًمٕم٤مُم٦م، سم٤معمراومؼ: اًمٗم٘مٝم٤مء سمٚمٖم٦م

 .ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب

 ؾمٞم٤مريت سمح٤مًم٦م شم٠مُمٞمٜم٤ًم، ًمٚمحٙمقُم٦م ٟمدومع أن ُٟم١ْمَُمر ٟمحـ ًمٚمًٞم٤مرات، سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 ُيَٕمِقوٜمل، ؾمقف اًمت٠مُملم اخلٚمػ، ُمـ وضهب٤م واطمد أتك اًمِم٤مرع، ٟمّمػ ذم واىمٗم٦م

 ؟...اعمٌٚمغ ذًمؽ آظمذ أن زم جيقز هؾ

 داومع؟ يمؿ. أظمل ي٤م اجلقاب ٟمٗمس :اًمِمٞمخ

 .ديٜم٤مر سمخٛمًامئ٦م حتٓمٛم٧م وؾمٞم٤مريت ديٜم٤مًرا، قمنميـ داومع :ُمداظمٚم٦م

 .وم٘مط دومٕم٧م اًمذي شم٠مظمذ أن شُمريد هق، هذا إيف :اًمِمٞمخ

 .ديٜم٤مًرا قمنميـ :ُمداظمٚم٦م

 .وىمدر ىمْم٤مء سم٘مل وُم٤م :اًمِمٞمخ

 .حيؼ ٓ واًم٤ٌمىمل :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ
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 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مرك وومٞمؽ :اًمِمٞمخ

  (11:  11: 55/ 135/ واًمٜمقر اهلدى)





 األتعاب





 517 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   إتٕم٤مب 

 افزبوئـ فف جيؾى دـ (افبقع مـ كسبي) أتعوًبو افتوجر إظطوء حؽؿ

 أطميت إذا: اًمت٤مضمر ًمف وم٘م٤مل اًمتج٤مر، أطمد ُمع صداىم٦م ًمف: رضمؾ يقضمد :اًم٤ًمئؾ

 ًمٚمت٤مضمر، اًمّمديؼ هذا هؾ ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م اؾمتٚمٛم٧م إذا سم٤مح٤مئ٦م مخ٦ًم أقمٓمٞمؽ وم٠من٤م زسم٤مئـ زم

  ذًمؽ؟ ًمف جيقز

 وًمٞمس يمٞمًف، ُمـ خيرضمف سم٤مح٤مئ٦م ٟمّمػ أو سم٤مح٤مئ٦م، اخلٛم٦ًم اًمت٤مضمر يم٤من إن :اًمِمٞمخ

 دٟم٤مٟمػم مخ٦ًم ُمٜمف وي٠مظمذ اًمزسمقن قمغم يٕمٚم٘مٝم٤م يم٤من وإن ضم٤مئز، ومٝمق اًمزسمقن يمٞمس ُمـ

 . جيقز ٓ هذا اًمنميؽ، قمغم ويٕمٓمٞمٝم٤م

  (:.. 35:  51/  9/ واًمٜمقر اهلدى) 





 البضائع لظزاء اجلٕائز





ء اًمٌْم٤مئع  ئز ًمنما  515 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اجلقا

 افبضوئع حرـي فتشجقع جقائز إظطوء حؽؿ

 شُمٕمٓمل اًمًٞم٤مرات شمٌٞمع اًمتل اًمنميم٤مت سمٕمض أن أن: اًمٌْم٤مقم٦م ُم٤ًمئؾ :ُمداظمٚم٦م 

 اجلقائز سمٕمض هٜم٤مًمؽ ؾمٞم٤مرة، يرسمح اًمٜم٤مس سمٕمض رصٞمد، سمًح٥م شمٕمٛمؾ سمٓم٤مىم٤مت،

 ؟[اًمّمقرة هلذه] سم٤مًمٜم٦ًٌم ُم٤ٌمذة شم١مظمذ اًمتِمجٞمٕمٞم٦م

رًا، أن٤م هذا قمـ ؾمئٚم٧م :اًمِمٞمخ  ذم شمدظمؾ إُم٤م اًمّمقر هذه: يم٤مٔيت وضمقايب ُمرا

 .اعم٘م٤مُمرة سم٤مب ذم شمدظمؾ أن وإُم٤م اجلٕم٤مًم٦م، سم٤مب

 أرسمٕم٦م شم٤ًموي ُمثالً  وهل اًمٜم٤مس، ُمـ زيد ٟمّمٞم٥م ُمـ يم٤مٟم٧م اًمتل اًمًٞم٤مرة: وسمٞم٤مٟمف 

 يمٞمس ُمـ ظمرضم٧م هذه إًمقف يم٤مٟم٧م إن ديٜم٤مر أف إرسمٕم٦م هذه ديٜم٤مر أًمػ

 ومٝمق اًمًٞم٤مرات، يِمؽمون اًمذيـ اًمزسم٤مئـ يمٞمس ُمـ ظمرج يم٤من وإن  ضُمٕم٤مًم٦م، ومٝمق اًمنميم٦م

 ٟمًٛمٞمٝم٤م اًمتل اجلٕم٤مًم٦م هبذه شمٔمٝمر أن ىمٌؾ اًمًٞم٤مرة هذه شمٌٞمع اًمنميم٦م يم٤مٟم٧م: سمٛمٕمٜمك ىمامر،

 ُزِيـ ح٤م ومخًامئ٦م، أٓف سم٠مرسمٕم٦م ٟمٗمؽمض ُمٕملم ُمقديؾ ُمـ اًمًٞم٤مرة شمٌٞمع يم٤مٟم٧م أن،

 ٓ سمام  اًمًٞم٤مرة ىمٞمٛم٦م ُمـ رومٕم٧م واًمٜمّمٞم٥م، احلظ ٕصح٤مب ضمٕم٤مًم٦م ؾمٞم٤مرة دمٕمؾ أن هل٤م

 ص٤مروا ومخًامئ٦م أًمػ إرسمٕم٦م سمٛمٕمٜمك واطمدًا، ومٚم٤ًمً  ضمٞمٌٝم٤م ُمـ خترج أن يٚمزُمٝم٤م

 جمٛمقع ُمٜمٝم٤م يٓمٚمع ؾمٞم٤مرة ُمع ؾمٞم٤مرة ُمـ اخلٛمًلم ه٤م ومخًلم، ومخ٦ًم آٓف أرسمٕم٦م

 يم٤من وم٢من ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو شمِمجٞمع أو هدي٦م أو ضمٕم٤مًم٦م سم٤مؾمؿ اعمٕمروو٦م اًمًٞم٤مرة ىمٞمٛم٦م

 آظمر واطمد يٓمٚمٕمٚمٙمؿ، راح ُم٤م طمتِمؽموا وقمٛمر وسمٙمر وزيد أن٧م ٕنف ىمامر: ومٝمق هذا

 هذه؟ اًمّمقرة واوح اًمنميم٦م، يمٞمس ُمـ ُمش يمٞمًٙمؿ ُمـ ؾمٞم٤مرة آظمذ سمٞمٓمٚمع  اؿمؽمى

 هذه يم٤مٟم٧م وم٢مذا  ضمدا، ويمثػمة يمثػمة أؿمٞم٤مء اًمٌٞمٌز وهمػم اًمٌٞمٌز ذم ٟم٘مقل يمذًمؽ

 شمروي٩م سم٤مب ُمـ  يًٛمقن يمام ومٕمالً  اًمنميم٦م يمٞمس ُمـ هل هداي٤م ضُمِٕمٚم٧م اًمتل إؿمٞم٤مء

 اًمزسم٤مئـ يمٞمس ُمـ أُم٤م إـمالىم٤ًم، إؿمٙم٤مل ومٞمٝم٤م ُم٤م اجلٕم٤مًم٦م سم٤مب ُمـ هذه سمْم٤مقمتٝم٤م،

ق، سمٞمِمؽموا اًمكم هؿ يٙمقٟمقا  اًمزسم٤مئـ ضوري وُمش واعمِمؽميملم  اًمكم طمتك ٓ سم٤معمَُٗمرَّ

ق، ويٌٞمٕمقا  سم٤مجلٛمٚم٦م سمٞمِمؽموا  ُمِمؽميملم ُم٘م٤مُمريـ طمٞمٜمذاك سمٞمٙمقٟمقا  يٕمٜمل  ومٙمٚمٝمؿ سم٤معمَُٗمرَّ

 هذا أفمـ اؾمٛمٝم٤م، سمٖمػم  يًٛمقهن٤م ي٤مٟمّمٞم٥م اًمٞمقم يًٛمقهن٤م يم٤مًمٞم٤مٟمّمٞم٥م اعم٘م٤مُمرة ذم

 . ضمقاب



ء اًمٌْم٤مئع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ئز ًمنما  511   اجلقا

 سمٞمع ذم يدظمؾ هذا ومٝمؾ اًمًٚمٕم٦م، ٟمٗمس شمٌٞمع ذيم٤مت قمدة وضمقد ُي١َمصّمر هؾ :اًم٤ًمئؾ

ئز ومٙمرة اًمٗمٙمرة ٟمٗمس وـمرح سمٕمًْم٤م، سمٕمْمٝمؿ سمٞمع قمغم وسمٞمع اًمٜمجش  اًمتِمجٞمٕمٞم٦م، اجلقا

  يٕمتؼم؟ ٓ أم احلٙمؿ ذم آقمت٤ٌمر سمٕملم ي١مظمذ هذا هؾ

 .واطمد اًمًٕمر سمت٘مقل أن٧م دام ُم٤م وارد، أنف أفمٜمف ُم٤م  هٜم٤م اًمٜمجش :اًمِمٞمخ

 .واطمد اًمًٕمر :اًم٤ًمئؾ

 .اعمزاودة شم٘مقل سمّديم٦م ٟمجش، ُمش شم٘مقل سمِّدك أن٧م إذا :اًمِمٞمخ

 اؿمؽمي أن٤م آضمل اًمٜمجش، أن٧م سمتٕمرف ٕن اًمٜمجش: ذم أوًٓ  داظمٚم٦م ُمش ه٤مي

 زورًا، قمٜمده ُمـ سمٞمزيد اًمًٞم٤مرة ص٤مطم٥م ُمع ُُمتَِّٗمؼ واطمد جيل أن٤ًمن، قمٜمد ُمـ ؾمٞم٤مرة

 هق هذا آظمره إمم قمنم مخ٦ًم سم٘مقل أن٤م دٟم٤مٟمػم، قمنم زي٤مدة ُمثال سمٞمحط هق ومٌٞمٖمِررسمٞمف،

 ٕنؽ أجْم٤ًم: واردة همػم هٜم٤م اعمزايدة يمامن اعمزايدة هٜم٤م ًمٙمـ خيٗم٤ميمؿ، ٓ يمام اًمٜمجش

 .هذه اعمِمجٕم٤مت طَمّٓمٞمٜم٤م ًمٙمـ حمدود، اًمًٕمر سمت٘مقل أن٧م

 أم ضمٕم٤مًم٦م هل هؾ: اًم٤ًمسمؼ اإلؿمٙم٤مل ؾمقى ضمديد، إؿمٙم٤مل قمٜمدٟم٤م ذم ُم٤م هٜم٤م: وم٢مذاً  

 .ُم٘م٤مُمرة هل

 سمٕمنمة اًمٌٞمٌز زضم٤مضم٦م يم٤مٟم٧م اًمثٛمـ، ذم اًمزي٤مدة هق ؿمٞمخٜم٤م اًمٗم٤مرق يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 ر؟ ذم ُم٤م زاد ُم٤م إذا اًم٘مامر هٜم٤م دظمؾ زاد إذا ىمروش

 .ٟمٕمؿ أي ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

  (11:  18: 73/ 787/ واًمٜمقر اهلدى) 

  واهلدايو ادعروضي افبضوئع مع تقضع افتل اجلقائز

ئز: ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م  طمٙمٛمٝم٤م؟ ومام واهلداي٤م اعمٕمروو٦م اًمٌْم٤مئع ُمع شمقوع اًمتل اجلقا

ئز هٜم٤مك  ُمثالً  ومػمى ُم٤مريم٧م اًمًقق إمم يدظمؾ ؿمخص ي٠ميت ىمد.. هداي٤م هٜم٤مك.. ضمقا



ء اًمٌْم٤مئع  ئز ًمنما  517 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اجلقا

 رد ذم اهلدي٦م ومػمى ًمٞمٌتقن، يِمؽمي أن وىم٤مصد ٟم٤موي ومٝمق ،(7)ًمٞمٌؾ رد ويرى ًمٞمٌتقن

 ؿمخًّم٤م شمٙمقن أن واجلقائز ذًمؽ، طمٙمؿ ومام[ ًمٞمٌؾ اًمرد] ويِمؽمي اًمٚمٞمٌتقن ومٞمؽمك ًمٞمٌؾ

 ضمقائز أو ُم٤ًمسم٘م٦م هٜم٤مك وأن قمٜمف، سمٕمٞمد ُم٤مريم٧م ؾمقسمر ذم أن يٕمرف ؿمٞمخ ي٤م ُمثالً 

 ًمٞمِمؽمي ُم٤مريم٧م اًمًقسمر هذه إمم ومٞمذه٥م ري٤مل، سمامئ٦م ُمثالً  يِمؽمي عمـ ُمٕمروو٦م

 قمٜمدُم٤م اعمٕمروو٦م اًمٌْم٤مئع ُم٤مريم٧م اًمًقسمر ٟمٗمس ذم ؿمٞمخ ي٤م يمذًمؽ ىمد.. ذم ويِم٤مرك

 ٟم٦ًٌم اعمٕمروو٦م اًمٌْم٤مئع قمغم شمْم٤مف.. ؿمٞمخ ي٤م اطمتامل.. شمْم٤مف اجل٤مئزة شمقوع

ء اًمزي٤مدة هذه.. زي٤مدة  رأجٙمؿ؟ ومام اعمٕمروو٦م اجل٤مئزة ًمنما

راً  هذا قمـ ؾمئٚمٜم٤م :اًمِمٞمخ رًا، ُمرا  أن اًم١ًمال هق يتٗمرع، ذًمؽ قمـ ومجقايب وشمٙمرا

 اهلداي٤م هذه يْمع اًمذي اًم٤ٌمئع صٜمٞمع ُمٕمروم٦م اًم١ًمال هذا قمغم يٜمٌٜمل سمٞمٜمام اًمِم٤مري، قمـ

ئز، أو راً  ؾمئٚمٜم٤م ومٜمحـ اجلقا  :سم٤مًمت٤مزم وأضمٌٜم٤م هذا قمـ ُمرا

ئز أو اهلداي٤م هذه ىمٞمٛم٦م يم٤مٟم٧م إذا   ومٝمل اًم٤ٌمئع، يمٞمس وُمـ ضمٞم٥م ُمـ ظمرضم٧م اجلقا

ءً  وٓ سمٞمٕم٤مً  ٓ ومٞمٝم٤م رء وٓ سم٤مجِلٕم٤مًم٦م، واحلدي٨م اًمٗم٘مف يمت٥م ذم يًٛمك مم٤م  .ذا

ئز، اهلداي٤م هذه ىمٞمٛم٦م يم٤مٟم٧م إن أُم٤م   قمغم ُم٘مًٛم٦م أؾمٕم٤مره٤م أوٞمٗم٧م مم٤م هل واجلقا

ئز أو اهلداي٤م قمدد ئز هذه ىمٞمٛم٦م أوٞمٗم٧م اجلقا  ومال يِمؽمون، اًمذيـ طم٤ًمب قمغم اجلقا

ؤه٤م، جيقز ٓ وسم٤مًمت٤مزم سمٞمٕمٝم٤م، جيقز  .. ٟمٕمت٘مد ومٞمام احلٙمؿ هٙمذا ذا

 اًمرأؾمامل اًمٙمٌػمة اًمنميم٤مت وسمٕمض اًمتج٤مر سمٕمض أن اًمقاىمع طمٞم٨م ُمـ يٙمقن ىمد

ئز هب٤م ويِمؽمون ُماليلم، سمؾ ُمٚمٞمقن ضمٞمٌٝمؿ ُمـ خيرج أن ُّيٛمٝمؿ ُم٤م  ُمـ وهداي٤م ضمقا

ء قمغم ي٘مٌٚمقن اًمٜم٤مس ضمٕمؾ أضمؾ  ُمـ اًمٕمٙمس قمغم إُمر يٙمقن وىمد سمْم٤مقمتٝمؿ، ذا

 اعمٌٞمققم٤مت، ىمٞمٛم٦م ذم زي٤مدة يْمٞمٗمقن اح٤مدي جلِمٕمٝمؿ أو اح٤مزم ًمْمٕمٗمٝمؿ إُم٤م أهنؿ ذًمؽ،

ءً  وٓ سمٞمٕم٤مً  ٓ آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام ضم٤مئز، همػم احلٙمؿ يٙمقن ومٝمٜم٤م  .ذا

  (:..33/.. : 835/ واًمٜمقر اهلدى)

                                                           

 .اًمِم٤مي أنقاع ًمٌٕمض ُم٤مريم٤مت أؾمامء (7)



ء اًمٌْم٤مئع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ئز ًمنما  518   اجلقا

 جقائز ؾقفو افتل افؽقبقكوت حؽؿ

 رسمح ضمقاز يمقسمقٟم٤مت سمٞمقزقمقا  اًمده٤من ُمع ذم ده٤من، قمٚم٦ٌم واطمد ذم: اعمٚم٘مل

 اح٤مل؟ ُمـ ُمٌٚمغ أو إخ، هذا رء قمٚمٞمف ذم ؾمٞم٤مرة،

 اًمزُم٤من، هذا ذم ىم٤مئٛم٦م ُمِمٙمٚم٦م وهذا ،-ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- شمٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م هذه :اًمِمٞمخ

 .ضمداً  ويمثػمة يمثػمة صقر هل٤م

 أوراق سمٕمْمٝم٤م ذم يقوع صمؿ ًمٚمجامهػم، شُم٤ٌمع اًمتل إُمقر هذه ذم اًمٜمٔمر جي٥م 

 .اًمٌٌز اًمٙم٤مزوزة شمٌع سم٤مًم٘م٤مرورات ذًمؽ ومٕمٚمقا  ُمرة طمتك ي٤مٟمّمٞم٥م،

 اًمتج٤مري٦م، إُمقر ُمـ آظمر ٟمقع أِي  ذم أو شمٚمؽ، أو اًمّمقرة هذا ذم وم٤مجلقاب 

ئز هذه يم٤مٟم٧م إذا ُم٤م ُمٕمروم٦م قمغم يٜمٌٜمل  ضمٞمقب ُمـ أو اًمت٤مضمر، ضمٞم٥م ُمـ ص٤مدرة اجلقا

ء ذم اعمِمؽميملم  .اعمقاد هذه ذا

 أن ومروٜم٤م ًمق: ُمّمٖمر ُمث٤مل اًمٌٌز شمٌع هذه اًم٘م٤مرورة ٟم٠مظمذ ظمٚمٞمٜم٤م هذا، شمقوٞمح 

 ىمروش ؾمٌٕم٦م» سمـ اًم٘م٤مرورة شمٌٞمع يم٤مٟم٧م اًمنماب، هذا شمّمدر يم٤مٟم٧م اًمتل اًمنميم٦م

 ومْمالً  صمامٟمٞم٦م، إمم وٟمص ؾمٌٕم٦م ُمـ اًمًٕمر رومٕم٧م ضم٤مئزة شمْمع أن ىمررت ح٤مش وٟمّمػ

 .ضم٤مئزة وووٕم٧م قمنمة، قمـ

 اًمدىمٞمؼ، هذا احل٤مؾمقب اًمٙمٛمٌٞمقشمر زُمـ ذم ظم٤مص٦م اجلامقم٦م ُمٕمٜم٤مه اًمّمقرة هذه 

 ـمٚمع ؿمق وٟمّمػ، اصمٜملم أو ىمرش ٟمّمػ هب٤معمٚمٞمقن زادوا ىم٤مرورة ُمٚمٞمقن ُم٤مئ٦م ُمثالً 

 ؿم٤مسمف ُم٤م قم٤مدي٦م أو ٟم٤مري٦م دراضم٦م ُمثالً  ومٞمف سمٞمِمؽموا ه٤معمجٛمقع يمذا، اعمجٛمقع قمٜمدهـ

ئز، طمٓمقا  أو٤مومقه اًمِٚمـل ه٤مًمٗمرق سمٛم٘مدار ومحّٓمقا  ذًمؽ،  ُمـ ُمش اًمٗمرق هذا إذا ضمقا

 هذا اًم٘مقارير، هذه اؿمؽموا اًمِٚمـل ه١مٓء يمٞمس ُمـ إٟمام اعمٕمٛمؾ، ُمـ أو اًمنميم٦م يمٞمس

 .جيقز ٓ هذا ،شىمامر»

 ؾمٌٕم٦م هق هق واًمًٕمر قمٌٝم٤م ُمـ ضمٞمٌٝم٤م ُمـ ٟمٗمًٝم٤م ُمـ هل اًمنميم٦م يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م 

ئٝم٤م قمغم ًمٚمزسم٤مئـ وشمِمجٞمٕم٤مً  شمروجي٤مً  ًمٙمـ هق هق اًمًٕمر اًم٤ًمسمؼ اعمث٤مل ذم وٟمص  ذا

 ش.. ضمٕم٤مًم٦م» اًمنمع ذم اؾمٛمٝم٤م هذه اجل٤مئزة، هذه ووٕم٧م



ء اًمٌْم٤مئع  ئز ًمنما  519 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اجلقا

 إًمؽ يمذا فمرف ذم ه٤معم٤ًموم٦م ىمٓمٕم٧م أنتف إذا هٜم٤مك، اهلدف ؿمقف إًمؽ ص٤مطم٥م

 . اجلقاب ووح وم٢مذاً  سمٞمجقز، ُم٤م هذا إؾم٤مس هذا قمغم اعم٘م٤مُمرة أُم٤م ضمٕم٤مًم٦م، هذه يمذا،

 هذا ه٤مًمده٤من شمٕمرف سمِّدك ؾمٞم٤مرة ًمؽ ـمٚمَّع هذا، ه٤مًمده٤من ُمثالً  ومٞمف اًمكم ه٤مًمّمٜمػ

 اًمًٕمر؟ ٟمٗمس هق وإٓ ؾمٕمره رومٕمقا  أن ـمقل، قمغم ُمٕملم سمًٕمر ي٤ٌمع ؾمٜم٦م يمؿ

 ..ضمديدة سمْم٤مقم٦م: اعمٚم٘مل

 اعمقوقع شمٗمٝمؿ ؿم٤من ُمـ ُمث٤مل أضب قمؿ أن٤م ٓ :اًمِمٞمخ

 ..ضمديدة سمْم٤مقم٦م: اعمٚم٘مل

 ضمٕم٤مًم٦م سمٞمٙمقن إُمتك شمٗمٝمؿ سمٞمٝمٛمٜمل.. ضمديدة أهن٤م سمٞمٝمٛمٜمل ُم٤م أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

م سمٞمٙمقن وإُمتك طمالل،  ذم سمػمسمحقا  ٟمٔم٤مم قمٜمدهـ ذم ُمثالً  هٜم٤م ضمديدة، سمْم٤مقم٦م. طمرا

 قمنم اصمٜم٤م سم٤مح٤مئ٦م: ىم٤مًمقا  اًمرسمح ؾمٕمر رومٕمقا  ضم٤مئزة، جيٕمٚمقا  إٟمف ىمّرروا ح٤م قمنمة، اح٤مئ٦م

ئز ىمٞمٛم٦م يِمؽموا اًمزي٤مدة ؿم٤من ُمـ أجش؟ ؿم٤من ُمـ قمنم، مخ٦ًم سم٤معمٞم٦م وٟمص،  ه٤مه،. اجلقا

 يٙمقن ُمتك ًمؽ أصِقر قمؿ احل٘م٤مئؼ، قمـ أطمٙمل قمؿ ُم٤م ُم٤م أن٤م سمٞمجقز، ُم٤م ىمامر هذا

ُم٤مً  يٙمقن ُمتك طمالًٓ   .طمرا

  (11:  55:  51/ 178/واًمٜمقر اهلدى) 





 الشىشزة





 573 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًٛمنة 

 بوفسؿرسة يعرف مو حؽؿ

 ُمٙم٤مشم٥م أو إؿمخ٤مص ُمـ أن يمثػم قمـ اهلل، ؿم٤مء إن ؿمٞمخ ي٤م أؾم٠مخؽ :ُمداظمٚم٦م

 ٟمًٛمٞمف ؿمٞمًئ٤م ذًمؽ ُم٘م٤مسمؾ ومٞمت٘م٤مى آظمر، ًمرضمؾ ؾمٞم٤مرة يٌٞمع: يٕمٜمل اًمرضمؾ ي٘مقم

 ؾمٛمنة؟

 .ُم٤مٟمع ذم ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .اهلل ؿم٤مء إن أبدا قمغمَّ  ُم٤مٟمع ذم ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 (:.. 55:  31/   55/   واًمٜمقر اهلدى)

 افسؿرسة حؽؿ

 ؟[اًمًٛم٤ًمر اهلل ًمٕمـ: طمدي٨م هٜم٤مك]: اًم٤ًمئؾ

 إمم ضم٤مٟم٤ٌمً  هذا ومٜمدع اًمًٛم٤ًمر، ًمٕمـ ومٞمف طمديث٤مً  أقمٚمؿ ٓ أن٤م طم٤مل، يمؾ قمغم :اًمِمٞمخ

 .هق ُمٙم٤من أِي  ذم احلدي٨م ٟمص قمـ وشم٠ًمخف ُم٤مًمؽ أبق ي٠ميت أن

 أخٛمح٧م اًمتل اًمًٛمنة أنقاع ٟمِمقف أنف اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اعمقوقع ذم واعمٝمؿ 

 .إـمالىم٤مً  سم٤مًمًٛمنة قمالىم٦م ًمف ُم٤م ُمٜمٝم٤م ٟمقع رسمام: ُمثالً  وم٘مٚم٧م إًمٞمٝم٤م،

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  سمتحريٛمٝم٤م أو ُمٓمٚم٘م٤مً  سم٢مسم٤مطمتٝم٤م ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ٓ اًمًٛمنة أن يٕمٚمؿ ويمٚمٜم٤م 

 احلدي٨م هذا يٙمقن أنف ؿمؽ ومال اًمًٛم٤ًمر، ًمٕمـ ذم طمديث٤مً  هٜم٤مك أن وُمِرض وم٢من 

 .اًمًٛم٤ًمر هذا ذم ىم٤مُم٧م ُمٕمٞمٜم٦م صٗم٦م قمغم يٜمّم٥م

 أو إـمالىم٤ًم، اًمًٛمنة سم٢مسم٤مطم٦م ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ٓ: أي: ٟم٘مقل يمام إُمر يم٤من وم٢مذا 

 أو ُم٤ٌمطم٦م ُمثالً  شم٘مقل أن يٛمٙمـ اًمتل اًمًٛمنة ُمـ أنقاع أن ومٜمًٛمع إـمالىم٤مً  سمتحريٛمٝم٤م

 .حمرُم٦م شمٙمقن أن

راً  ؾُمئٚم٧م أن٤م رًا، ُمرا  وهذا شمٕمٜمل، ُم٤مذا وم٠ًمخ٧م اًمًٛمنة؟ ذم رأجؽ ُم٤م وشمٙمرا

٤ًٌم أومتح  أن٤م: ًمؽ ي٘مقل اًمٞمقم، واىمٕمٜم٤م ذم ُمقضمقد  قمٚمؿ قمٜمدي سمٞمّمػم إرايض، ًمٌٞمع ُمٙمت



 575   اًمًٛمنة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ٌْٜمَك ُمثالً  دور إًمخ،.. ىمٚمٞمٚم٦م أو قم٤مًمٞم٦م يمذا سم٠مؾمٕم٤مر أرايض ومٞمف اًمٗمالٟمٞم٦م اعمٜمٓم٘م٦م ذم  ىمديامً  شُم

 :سم٢مجي٤مز ي٠ميت ُم٤م ضمقايب ومٙم٤من إًمخ، ضمديداً  أو

 ومٝمذه واًمِم٤مري، اًم٤ٌمئع اًمرضمٚملم شمٜمّمح وإٟمام احلٌٚملم، قمغم شمٚمٕم٥م ُم٤م يمٜم٧م إذا

 أي سمدون همش سمدون همدر سمدون إضمر قمٚمٞمٝم٤م وشم٠مظمذ شمٜمٙمر، ٓ ُمنموقم٦م وؾم٤مـم٦م

 إًمٞمف، شمِمػم اًمذي احلدي٨م شمرى اًمٞمقم، ُمٕمروف ـمٌٕم٤مً  اًمًٛمنة ُمـ ٟمقع هذا رء،

 .ٓ ؾمت٘مقل أفمـ هذا: يٕمٜمل

  (11:  73: 35/ 751/ واًمٜمقر اهلدى)

 كسبي يلخذ أن ظذ مو، فتوجر زبوئـ بتقؾر شؿسور يؼقم أحقوكو

 جوئزة افصقرة هذه ؾفؾ افربح مـ

 ُمـ ٟم٦ًٌم ي٠مظمذ أن قمغم ُم٤م، ًمت٤مضمر زسم٤مئـ سمتقومػم ؾمٛم٤ًمر ي٘مقم أطمٞم٤مٟم٤م]: اًم٤ًمئؾ

 ؟[ضم٤مئزة اًمّمقرة هذه ومٝمؾ اًمرسمح

 ًمؽ قمٛمقًم٦م اًمت٤مضمر يمٞمس ُمـ يٓمٚمع يم٤من إذا ٟمرى أن ٟمريد اًمرسمح هذا :اًمِمٞمخ

 أن٧م سمِٞمٜم٦م قمغم ٕنف رء: ومٞمف ُم٤م ومٝمذا اًمت٤مضمر، يمٞمس ُمـ يمقؾمٞمط ؾمٛمنة هذه يمقؾمٞمط،

 .وإي٤مه

 ُم٤م ومٝمذا اًمِم٤مري، ومٞمدومٕمٝم٤م اًمٌْم٤مقم٦م ؾمٕمر إمم شُمَْم٤مف اًمٕمٛمقًم٦م هذه يم٤من إذا أُم٤م 

 ح٤م وم٠من٧م اًمت٤مضمر، يٌٞمٕمف اًمذي اًمثٛمـ أؾم٤مس قمغم يِمؽمي ٕنف همدر، هذا ٕن جيقز:

 شمرضمع أن٧م اًمذي اًمت٤مضمر ُمـ شم٠مظمذه٤م شمريد قمٛمقًم٦م، اح٤مئ٦م ذم قمنم مخ٦ًم شمْمٞمػ

 اًمزسمقن، هذا ُمع سحي٤مً  يمٜم٧م إذا إٓ مهللا ُمٜمؽ، ـمٚم٧ٌم اًمتل اًمٌْم٤مقم٦م شمًتخرج

 شمٕمٌل أريد وم٠من٤م سمٕمد، ومٞمام أو ؾمٚمٗم٤مً  أن٧م شمٕمرف إُم٤م ُمثالً  ًمٚمت٤مضمر ؾمٕمران هذيـ: ًمف شم٘مقل

 .ضم٤مئزة اًمًٛمنة هذه ُم٤مٟمع، ومٞمف ومام ُمّم٤مرطم٦م يم٤من إن يمذا، سم٤مح٤مئ٦م



 575 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًٛمنة 

 ًمٙمـ اًمًقق ذم أو اًمٌٚمد ذم اًمٞمقم اعمٕمروف سم٤مًمًٕمر شمٌٞمٕمف أن٧م أنؽ شُمْقِهـٛمف أُم٤م 

 ُم٤م هذا اًمٌْم٤مقم٦م، ؾمٕمر قمغم اًمٜم٦ًٌم هذه إو٤موم٦م سم٥ًٌم ُمٜمف ؾمٛمنشمؽ شم٠مظمذ أنؽ اًمقاىمع

 .جيقز

  (11:  73: 35/ 751/ واًمٜمقر اهلدى)

 ويعده ظـده جيدهو ؾال شؾعي ظـ بحثوً  توجر إػ ادشسي يذهى

 هذا ؾفؾ ربح كسبي ظؾقفو ويضع ؾقشسهيو فف بنحضورهو افتوجر

 جوئز؟

 جيقز، ُم٤م أنف قمٜمٝم٤م، ؾم٠مخؽ يم٤من اًمتل اًمّمقر ُمـ صقرة ومٝمٛم٧م أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 اعمِمؽميـ أطمد ضم٤مء اًمتج٤مر، ُمـ سمْم٤مقم٦م أؿمؽمي ُمثالً  أن٤م أنف أن٤م اًمّمقرة ومٝمٛم٧م واًمذي

 أؿمؽمُّي٤م وأذه٥م همد، سمٕمد أو همداً  هب٤م ًمؽ آيت أن٤م: ًمف ىمٚم٧م اًمٌْم٤مقم٦م، قمٜمدي وضمد ُم٤م

 ًمٞمس أن٤م، ُمٜمل وم٤مشمقرة ُأقمٓمٞمف وم٤مشمقرة ُمٜمل ـمٚم٥م هق وإذا ؿمخّمٞم٤ًم، أن٤م سم٤مؾمٛمل سمٗم٤مشمقرة

 اًمّمقرة؟ هذه ذم احلٙمؿ وم٢ميش ٟمٗمًف، اًمت٤مضمر ُمـ

 ذم ي٤ٌمع اًمذي سم٤مًمًٕمر ُمٜمؽ يِمؽمي يريد هق هؾ ىمٚمٜم٤م، ُم٤م ٟمٗمس شمرضمع هذه :اًمِمٞمخ

 اًمِمخص؟ ُمـ وًمٞمس اًمت٤مضمر ُمـ رسمحؽ وم٠من٧م اًمًقق،

 يم٤من وإن وضمقازه، إسم٤مطمتف ذم إؿمٙم٤مل ومٞمف ُم٤م ومٝمذا اًمت٤مضمر، ُمـ رسمحؽ يم٤من وم٢من 

 أم أن٧م احل٤مضم٦م يِمؽمي ذه٥م هق، ذه٥م أو اًمت٤مضمر إمم أن٧م ذه٧ٌم: يٕمٜمل ُمٜمف رسمحؽ

 ذه٥م هق ًمق يمام شمِمؽمُّي٤م، شمذه٥م أن٧م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة ذم سمٞمٜمام واطمد، سمًٕمر هق

 أظمذشمف ُم٤م زي٤مدة ُمٜمف أظمذشمف أن٧م اًمرسمع هذا ورسمع، ديٜم٤مر ًمف شمٌٞمٕمٝم٤م ُمثالً  سمديٜم٤مر اؿمؽماه٤م

 .اًمٌْم٤مقم٦م سم٤مقمؽ اًمذي اًمت٤مضمر ُمـ

 سم٤مح٤مئ٦م مخ٦ًم سم٤مح٤مئ٦م قمٛمقًم٦م أريد وم٠من٤م هٜم٤مك ُمـ آظمذه٤م[ أن٤م: ًمف ىمٚم٧م إذا إٓ]

 احل٤مًم٦م هذه ذم ٕنف ضم٤مئز: ومٝمق ذًمؽ قمغم واشمٗم٘متقا  اًمّمقرة، هبذه يم٤من إذا..... قمنمة

٤ًٌم قمٜمف ويمٞمالً  أن٧م شمّمػم  .قمٜمف وٟم٤مئ



 571   اًمًٛمنة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .أن٤م وىمّمدين أتك هق ًمٙمٜمف ويِمؽمُّي٤م، يٜمزل أنف سم٢مُمٙم٤مٟمف هق :ُمداظمٚم٦م

 .ذيمرٟم٤ممه٤م اًمٚمتلم اًمّمقرشملم ُمـ صقرة ًمؽ أن٧م :اًمِمٞمخ

.. ًمق أن٧م قم٤مرف أن٤م ومٞمٝم٤م، ٟمحٙمل اًمّمقرشملم ُمـ صقرة طمقل ُمالطمٔم٦م قمٜمدك إذا 

 .وُمٝمٜمتؽ صٜمٕمتؽ هذا ٕن ىمّمدك، قمٜمدي، جمٝمقًٓ  ؿمٞمًئ٤م زم سمٞمَّٜم٧م ُم٤م ىمّمدك هق

 ٓ ًمٙمـ أقمرف، ُم٤م اًم٘مامش، سمٜمققمٞم٦م يٕمرومٜمل ُم٤م قم٤ٌمي٦م أؿمؽمي ُأريد أن٤م: يٕمٜمل 

 إًمخ، قمٜمدي أن٧م ُمقصمقق رضمؾ ٕنؽ ًمؽ: ٟمٗمز ىمٞم٤مدة ُأؾَمِٚمؿ أن٤م أن٧م، شمًتٖمٚمٜمل

، شمتحٙمؿ وشمذه٥م  ذم قمٜمدٟم٤م شم٘مع يم٤مٟم٧م سمًٞمٓم٦م طمقادث ومٞمف: يٕمٜمل جيقز، ُم٤م هذا ذمَّ

ٟمٜم٤م أطمد: يٕمٜمل دُمِمؼ،  ـمرـمقس ُمـ يرمحف اهلل وهق دروؾمٜم٤م، حيي يم٤من اًمذي إظمقا

 ومٞمام أن٤م زم يٌٞمع اًمزيتقن، شمٌع سمٚمدي زي٧م زي٧م، شمٜمٙم٤مت يٌٞمع يم٤من اهلل، رمح٦م إمم شمقذم

 أؾمت٤مذه وأن٤م ؿمٞمخف أن٤م ًمٙمقين أهمغم، ًمٖمػمي، سم٤مقمف اًمذي اًمًٕمر ُمـ سم٠مهمغم ايمتِمٗم٧م سمٕمد

 ومالن، أب٤م ي٤م شمٕم٤مل: ًمف ىمٚمٜم٤م ُمدة سمٕمد هذا ايمتِمٗمٜم٤م ح٤م همػمي، ُمع ي٤ًمويٜمل ظَمِٚمٞمف ٓ، إًمخ،

 ُمٜمل شم٠مظمذ وأن٤م سمًٕمر شمٌٞمٕمف ح٤مذا: ىمٚم٧م ٟمٕمؿ،: ىم٤مل يمذا، سمًٕمر سمٕم٧م أن٧م أنؽ سمٚمٖمٜمل

 زي٤مدة؟

سمف يم٤من  ٕين ًمٙمـ حمدود، ُمش اًمرسمح ٓ: ضمقايب ـمٌٕم٤مً  حمدود؟ هق اًمرسمح إيف،: ضمقا

 وم٤ٌمًمًٕمر وٓسمد يم٤من إذا سمٞمٕمٛمٚمقا  اًمٜم٤مس اًم٘مْمٞم٦م سم٤مًمٕمٙمس زي٤مدة، ُمٜمل شم٠مظمذ ومٞمؽ واصمؼ

 .ُمنموع هق وٓ ذيػ هق ٓ اؾمتٖمالل همرض ومٝمذا شمٌٞمٕمف، اًمذي

ء يٙمٚمٗمؽ إًمٞمؽ ي٠ميت اًمذي اًمِمخص هذا: وم٘مّمدي   شمٗمٝمٛمف سمدك رء سمنما

 طمتك يرسمحؽ، هق اًمت٤مضمر ُمـ اًمًقق ذم شمِمؽمي راح أن٧م أنؽ ذهٜمف ذم ُمش اًمقاىمع،

 .مت٤مُم٤مً  ُمٕمرووم٦م ىمْمٞم٦م هذه هق، سمًٕمره احل٤مضم٦م شمٌٞمع
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 ًمػمة صمالصملم: ُمثالً  ؾم٤مقم٦م، يمؿ زم آظمذ اًمت٤مضمر قمٜمد أنزل ؾم٤مقم٤ميت، يمٜم٧م ُمثالً  أن٤م 

 زم خيّمؿ هق ًمٙمـ وصمالصملم، سمخٛم٦ًم أبٞمع أن٤م وصمالصملم سمخٛم٦ًم يٌٞمع هق اًمقاطمدة، طمؼ

 أن٤م يٌٞمع هق اًمذي اًمًٕمر ٟمٗمس اًمزسمقن ُمـ أـمٚمٕمف زم اًمذي اًمرسمح أن٤م اًمٗمرق، ـم٤مًمع

 ُمـ اًمرسمح ومج٤مءين ظمّمؿ، زم يٕمٛمؾ سم٤مجلٛمٚم٦م أؿمؽمي أن٤م سم٤مقمت٤ٌمري هق ًمٙمـ أبٞمٕمف،

 .واوحتلم اًمّمقرشملم أفمـ هذا ومٕمغم اًمزسمقن، ُمـ ًمٞمس اًمت٤مضمر

  (11:  73: 35/ 751/ واًمٜمقر اهلدى) 

 تقاضم بدون افسؿسور مـ صقًئو افقـقؾ أخذ حؽؿ

 شمقاـم١م؟ سمدون اًمًٛم٤ًمر ُمـ ؿمٞمئ٤مً  اًمقيمٞمؾ ي٠مظمذ أن جيقز هؾ: ؾم١مال

 .اًمًٛم٤ًمر ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ي٠مظمذ هؾ :اًمِمٞمخ

 .اًمقيمٞمؾ شمقاـم١م سمدون :اًم٤ًمئؾ

 .اًمقيمٞمؾ :اًمِمٞمخ

 شم٠مضمػمه، أو سمٞمٕمف ذم ُمتقيمؾ ُُمَٕملمَّ  ويمٞمؾ وًمف قم٘م٤مر، قمٜمده واطمد: يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 ُمـ رء أو أثٜم٤مئٝم٤م أو اًمٌٞمٕم٦م سم٤مٟمتٝم٤مء ومٌٕمد ُمثاًل، سمٞمٕم٦م ًمف وم٠متك ؾمٛم٤ًمر أت٤مه اًمقيمٞمؾ ومٝمذا

 .شمقاـم١م سمدون اًمًٛم٤ًمر ُمـ ؿمٞمئ٤مً  اًمقيمٞمؾ هذا أظمذ سمٕمده٤م، ظَمّٚمٞمٝم٤م هذا،

ّقي، ُم٤مذا اًمًٛم٤ًمر ُمقضمقد إصٞمؾ يم٤من ًمق ح٤مذا، :اًمِمٞمخ ًَ  ص٤مطم٥م إصٞمؾ ُي

 هؾ اًمٕم٘م٤مر، ص٤مطم٥م ُمع اًمًٛم٤ًمر يًقي ُم٤مذا ؾمٛم٤ًمر وأتك اًمٕم٘م٤مر، ص٤مطم٥م اًمدار

 ؿمٞمئ٤ًم؟ يٕمٓمٞمف

 ..و ذًمؽ يٕمٚمؿ يٛمٙمـ :اًم٤ًمئؾ

 .يٛمٙمـ ىمٚم٧م أن٧م ؿمٙمٙم٧م :اًمِمٞمخ

٤مئؾ  ..هق يٕمٚمؿ يٛمٙمـ وىمٕم٧م، اعم٠ًمخ٦م هذه أن يٕمٚمؿ، مل أو اًمٕم٘م٤مر ص٤مطم٥م قمٚمؿ إذا :اًًم

 .إصٞمؾ يٕمٜمل ُمٕمل أن٤م اًمقيمٞمؾ، إمم رضمٕم٧م :اًمِمٞمخ
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 .قمٜمده طمرج ومٞمف وًمٞمس يٕمٚمؿ إصٞمؾ :اًم٤ًمئؾ

 .يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 ..ي٠مظمذ أنف طمرج ومٞمف ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 ..ُمـ اًمقيمٞمؾ ي٠مظمذ أن ُم٤مٟمع أي قمٜمده ًمٞمس اًمٕم٘م٤مر ص٤مطم٥م :ُمداظمٚم٦م

 ٓ اًمقيمٞمؾ يٕمٓمل ح٤مذا اًمًٛم٤ًمر، ُمـ ي٠مظمذ اًمقيمٞمؾ ؾم١مازم، هذا ًمٞمس أن٤م :اًمِمٞمخ

 إصٞمؾ؟ يٕمٓمل

 .وٕمٞمػ رضمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ُمثؾ: يٕمٜمل ذًمؽ، ُيْٕمٓمل وٓ هذا يٕمٓمل ح٤مذا ٟمٗمٝمٛمف، سمدٟم٤م اًمِٚمـل هذا :اًمِمٞمخ

 وراء يٙمقن أن أظمِمك أن٤م ؾم١مآً، يريد هذا ًمٚمّم٤مٟمع، ًمألضمػم يٕمٓمقه اًمذي اًمٌ٘مِمٞمش

 .وراءه٤م ُم٤م إيمٛم٦م

 .وراءه٤م ُم٤م ٓ، ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .ًمٚمقيمٞمؾ رؿمقة هذه يٙمقن أن أظمِمك أن٤م :اًمِمٞمخ

 مل وإذا ؿمٞمئ٤ًم، ي٠مظمذ ٓ أن اًمقيمٞمؾ هذا قمغم اؿمؽمط اًمٕم٘م٤مر ص٤مطم٥م :اًم٤ًمئؾ

 .اًم١ًمال هذا يِمؽمط

 .ومٞمجقز رؿمقة يٙمـ مل إذا :اًمِمٞمخ

  (11:  53:  53/ 591/واًمٜمقر اهلدى)

 افؼسومي حؽؿ

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمٞمٛملم، ىمًؿ ُمـ واًم٘م٤ًمُم٦م اًم٘م٤مف، سمٗمتح شاًم٘م٤ًمُم٦م»: ي٘مقًمقن اعمحدصمقن» :وم٤مئدة

 اح٤مل رأس ُمـ ومٞمٕمزل ٕضمرشمف اًم٘م٤ًمم ي٠مظمذه ُم٤م وهق اًم٘م٤مف، سمْمؿ اًم٘م٤ًمُم٦م هل وإٟمام

 ذًمؽ ُمـ اعمٙمروه وإٟمام.. .واًمٜمِم٤مرة يً٘مط، ح٤م اؾمام يم٤مًمً٘م٤مـم٦م ًمٜمٗمًف، ُمٕمٚمقُم٤م ضمزءا
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 وارشمًٛمف اًم٤ٌمقم٦م، شمقاوٕمف ُم٤م قمغم ومٞمف ُمٜمٝمؿ إذن همػم ُمـ اح٤مل أرسم٤مب قمغم سمف ي٘مت٤مت ُم٤م

 درهؿ أخػ يمؾ ُمـ ُمٕمٚمقُم٤م، ؿمٞمئ٤م اح٤مل قمرض ُمـ أظمذهؿ ُمـ سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام اًمًامهة

 يمره أطمدا أقمٚمؿ وٓ ،سمٚمغ ُم٤م سم٤مًمٖم٤م اعمثؾ أضمر هذا ذم يٚمزم وإٟمام أوٟمحقه، درمه٤م قمنميـ

 حتؾ ٓ أهن٤م إمم ذًمؽ ذم يذه٥م يم٤من أنف اًمًٚمػ سمٕمض قمـ يروى ُم٤م إٓ اًم٘م٤ًمم أضمر

  .اخلٓم٤ميب ىم٤مًمف. شاح٤مل سمٞم٧م ذم أضمره وإٟمام يم٤محل٤ميمؿ، زقمؿ أنف أضمؾ ُمـ

 .(511/ 5) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م





 االئتىاُ بطاقات





 583 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   سمٓم٤مىم٤مت آئتامن 

 اإلئتامن بطوؿوت حؽؿ

 حمٛمد وٟمٌٞمٜم٤م ؾمٞمدٟم٤م ،واعمرؾمٚملم إنٌٞم٤مء أذف قمغم واًمًالم واًمّمالة ..:ُمداظمٚم٦م

 .أمجٕملم وصحٌف آخف وقمغم

 سمٓم٤مىم٤مت اؾمتخدام طمٙمؿ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ ي٘مقل !اهلل طمٗمٔمؽ اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م: سمٕمد أُم٤م

 قمغم صم٤مسمت٦م ؾمٜمقًي٤م أضمقر دومع ُم٘م٤مسمؾ اح٤مًمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت ىمٌؾ ُمـ شمّمدر واًمتل آئتامن

ءًم طم٤مُمٚمٝم٤م ختقل اًمٌٓم٤مىم٦م وهذه ،٤مؾمٜمقيً  دوٓر وقمنميـ ُم٤مئ٦م طمقازم اًمٌٓم٤مىم٦م  نما

ء ىمٞمٛم٦م قم٤مدة هل يمام اًمٗمقاشمػم ًمف شمرؾمؾ ذًمؽ سمٕمد صمؿ ،ُمٌٚمغ دومع دون طم٤مضمٞم٤مشمف  اًمنما

 . ا ظمػمً  وضمزاك اًمتقوٞمح أرضمق اًمٌٓم٤مىم٤مت؟ هذه سمٛمثؾ اًمتٕم٤مُمؾ طمٙمؿ ومام اًمٗمٕمٚمٞم٦م،

 أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن :اًمِمٞمخ

 أن وأؿمٝمد ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل ُّيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ

 .ورؾمقًمف قمٌده احمٛمدً  أن وأؿمٝمد ،ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ

٤َم َي٤م﴿ ـَ  َأُّيُّ ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ َـّ  َوٓ شُمَ٘م٤مشمِفِ  طَمؼَّ  اّللَّ َّٓ  مَتُقشُم ٚمُِٛمقنَ  َوَأنْتُؿْ  إِ ًْ  آل﴾ ]ُُم

 .[715:قمٛمران

٤َم َي٤م﴿ ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  اًمَِّذي َرسمَُّٙمؿُ  اشمَُّ٘مقا  اًمٜم٤َّمُس  َأُّيُّ  َزْوضَمَٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤م َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم

ًٓ  ُِمٜمُْٝماَم  َوسَم٨مَّ  ٤مءً  يَمثػًِما  ِرضَم٤م ًَ
َ  َواشمَُّ٘مقا  َوٟمِ ٤مَءًُمقنَ  اًمَِّذي اّللَّ ًَ َ  إِنَّ  َوإَْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم  يَم٤منَ  اّللَّ

٤ًٌم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ   .[7:اًمٜم٤ًمء﴾ ]َرىمِٞم

٤َم َي٤م﴿ ـَ  َأُّيُّ ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ ًٓ  َوىُمقًُمقا  اّللَّ  َوَيْٖمِٗمرْ  َأقْماَمًَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  ُيّْمٚمِْح *  ؾَمِديًدا ىَمْق

ـْ  ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َ  ُيٓمِعِ  َوَُم  .[77 - 71 :إطمزاب﴾ ]قَمٔمِٞماًم  وَمْقًزا وَم٤مزَ  وَمَ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اّللَّ

 إُمقر وذ ،ط حمٛمد هدي اهلدي وظمػم اهلل، يمالم اًمٙمالم ظمػم وم٢من: سمٕمد أُم٤م

 : وسمٕمد اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م حمدصم٦م ويمؾ حمدصم٤مهت٤م

 َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمِ  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا ﴿: اًمٙمريؿ يمت٤مسمف ذم ي٘مقل وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل وم٢من

 اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ»: ط اًمٜمٌل وي٘مقل [5:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا 
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 اعمٌدأ هبذا وُمرسمقـم٦م ُمٜمقـم٦م اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ُمـ ومٙمثػم شوؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف

 ذم ط اهلل رؾمقل ُمٜمٝم٤م ؿمٞمًئ٤م َؾ ّمَّ وومَ  ،اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م أؾمًف اًمذي

 أي٦م هلذه اًمٌٞم٤من هذا طمقل شمدٟمدن أظمرى أطم٤مدي٨م وهٜم٤مك ،٤مآٟمٗمً  ذيمرشمف اًمذي احلدي٨م

 ذم ومذيمر واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وقمدهؿ قمنمة، اخلٛمرة ذم ط ًمٕمٜمف يمحدي٨م اًمٙمريٛم٦م

 ممـ ذًمؽ وهمػم إًمٞمف واعمحٛمقًم٦م وطم٤مُمٚمٝم٤م ٘مٞمٝم٤م،تًوُم ؾم٤مىمٞمٝم٤م وذيمرا  ؿم٤مرهب٤م: ىم٤مئٛم٦م لأو

 .اعمٜمٙمر قمغم اًمتٕم٤مون قمغم جيتٛمٕمقن يمٚمٝمؿ

 إطم٤مدي٨م وُمـ اًمٙمريٛم٦م أي٦م شمٚمؽ ُمـ احل٘مٞم٘م٦م هذه وشمذيمرشمؿ قمرومتؿ وإذا

 اًمؼم قمغم وإٟمام ٜمٙمراعم قمغم اًمتٕم٤مون جيقز ٓ أنف اًم٘م٤مقمدة أن شمٕمٚمٛمقن طمٞمٜمذاك اًمٜمٌقي٦م

 :اصمٜمت٤من طم٤مًمت٤من هل٤م ٤مآٟمٗمً  ذيمرمتقه٤م اًمتل وم٤مًمٌٓم٤مىم٦م هٙمذا إُمر وإذ واًمت٘مقى،

 ُمّم٤محلٝمؿ وىمْم٤مء اًمٜم٤مس أقمامل وشمٞمًػم اخلػم قمغم اًمتٕم٤مون سم٤مب ُمـ شمٙمقن أن إُم٤م

 أن إُم٤م سمٕمٞمٜمٝم٤م، اًمرسم٤م وهل ُم٤مدي٦م وم٤مئدة دون: أي وم٤مئدة: اًمٞمقم يًٛمقٟمف مم٤م ٤مرو دون

 ،ا ُمٜمٙمرً  رء ومٞمٝم٤م ٟمرى ٓ ومحٞمٜمذاك اًمرسم٤م ُمـ رء ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ٓ اًمٌٓم٤مىم٤مت هذه شمٙمقن

 اإلؾمالم ؿمٞمخ يم٤من يمام اإلسم٤مطم٦م اعمٕم٤مُمالت ذم وإصؾ إصؾ قمغم شمٙمقن هل وإٟمام

 ،اعمٜمع اًمتٕمٌدي٤مت ذم إصؾ: اضمدً  ه٤مُمتلم يمٚمٛمتلم ي٘مقل يم٤من شمٕم٤ممم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 أن أراد ومٛمـ ،سمدًمٞمؾ إٓ اعمٜمع اًمٕم٤ٌمدات ذم إصؾ ..اإلسم٤مطم٦م اًمٕم٤مدي٤مت ذم وإصؾ

 إٓ اإلسم٤مطم٦م اًمٕم٤مدات ذم وم٤مٕصؾ ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس ومٕمغم ،دًمٞمؾ ُمـ ًمف سمد ومال اهلل يتٕمٌد

 وإٟمام اًمٕم٤ٌمدات ُمـ ًمٞم٧ًم أهن٤م أطمد قمغم خيٗمك ٓ اًمٌٓم٤مىم٦م هبذه اًمتٕم٤مُمؾ وهذا ،سمدًمٞمؾ

 ومٝمل هب٤م اًمتٕم٤مُمؾ ُمـ يٛمٜمع ُم٤م اًمنمع ذم يقضمد مل وم٢من ذًمؽ وقمغم ،اعمٕم٤مُمالت ُمـ هل

 .ًمٚمنمع خم٤مًمٗم٦م ُمـ ومٞمٝم٤م يٙمقن ىمد ُم٤م إمم ٟمٔمر وإٓ ُم٤ٌمطم٦م

 أؾمٗم٤مرهؿ اىمتْمتٝمؿ أو اسمتٚمقا  اًمذيـ اإلظمقان ٕمضسم ُمع أت٤ٌمطم٨م أن زم أتٞمح وىمد

 اعم١مًمٗم٦م إًمقف أثامهن٤م شمٌٚمغ طمقائ٩م هب٤م يِمؽموا وأن اًمٌٓم٤مىم٦م هبذه يتٕم٤مُمٚمقا  أن ودم٤مراهتؿ

 ًمٞم٧ًم اًمٌٓم٤مىم٦م هبذه شم٤ٌمع اًمتل إؾمٕم٤مر سم٠من ُمٜمف ومٗمٝمٛم٧م اعمٛمٚمٞمٜم٦م، اليلماعم ٟم٘مؾ مل إن

 حيّمٚمٝم٤م اًمتل هل ُمٕمٞمٜم٦م ٟم٦ًٌم قمٚمٞمٝم٤م يْم٤مف وإٟمام ؿم٤مر، يمؾ يدومٕمٝم٤م اًمتل إؾمٕم٤مر هل

 يم٤مٟم٧م وم٢من ،اعمٕم٤مُمالت هذه عمثؾ شمٞمًػمه ُم٘م٤مسمؾ حيّمٚمٝم٤م ..اًمٌٓم٤مىم٦م هذه ُمّمدر اًمٌٜمؽ
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 وإٟمام ،اًم٘مرض ُم٘م٤مسمؾ اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقك شم٠ميمٚمٝم٤م اًمتل يم٤مًمٗمقائد هل ًمٞم٧ًم اًمٗم٤مئدة هذه

 إضمراء أضمرة أو إضمراء هل إٟمام احل٘مٞم٘مل اًمٌٓم٤مىم٦م صمٛمـ قمغم اًمزي٤مدات أو اًمٗمقائد هذه

 ومحٞمٜمئذ اًم٘مرض ُم٘م٤مسمؾ شم١مظمذ اًمتل سم٤ماًمر ـمريؼ ُمـ يم٤مٟم٧م وإن ،ضم٤مئزة ومٝمل ُمٕم٤مُمالت

 .رسم٤م ومٝمق ٤مؾمٚمٗمً  ٤مُمنموـمً  ٤مٟمٗمٕمً  ضمر ىمرض يمؾ :ي٘م٤مل

 ُم٤م صح إذا اًمزي٤مدة هذه واىمع ذم أب٧م أن أؾمتٓمٞمع ٓ ٤مؿمخّمٞمً  أن٤م ذًمؽ وقمغم

 طمرام ومٝمق إول إُمر يم٤من وم٢من ؟اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه قمغم أضمر هل أم رسم٤م هل هؾ ،ؾمٛمٕمتف

 هل٤م ُمٕم٤مُمالت وإضمراء ُمٕم٤مُمالت شمٞمًػم ُم٘م٤مسمؾ يم٤من وإن ،اًمرسم٤م سم٤مؾمؿ ي٘م٤مسمؾ ٕنف واوح:

 . أقمٚمؿ واهلل ُم٤ٌمطم٦م ومٝمل ىمٞمٛم٦م وهل٤م وىم٧م

 (11:18:57/ب35: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 آئتامن بطوؿي حؽؿ

 .هذه آئتامن سمٓم٤مىم٦م ُم٠ًمخ٦م ومٞمٝم٤م سمحثتؿ آئتامن سمٓم٤مىم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ إي :اًمِمٞمخ

 .اعمًٚمٛملم سمٕمض يتداوهل٤م اًمتل :ُمداظمٚم٦م

 .ًمٙمـ قمٜمدي، ذم ُم٤م ظم٤مص سمح٨م واهلل :اًمِمٞمخ

 طمٙمٛمف؟ ُم٤م يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ًمٙمـ شمًٝمٞمؾ، ومٞمٝم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م يٕمٜمل ويٙمقن سم٤مًمٌٜمقك، قمالىم٦م هل٤م يم٤مٟم٧م ُم٤م إذا :اًمِمٞمخ

 يمذًمؽ؟ أهق سم٤مًمٌٜمقك، ُمرسمقـم٦م اًم٘مْمٞم٦م أنف ذهٜمل ذم ىم٤مم اًمِٚمـل

 . ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 .سم٤مًمٌٜمقك ُمرشمٌٓم٦م. ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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ِٝمؾ اًمٌٜمقك قمٛمٚمٞم٤مت يٕمٜمل أنف ؿمؽ ٓ وهق هق، هذا :اًمِمٞمخ ًَ  ُمٕم٤مُمالت شُم

 .اًمٌٜمقك ُمع اًمتٕم٤مُمؾ قمغم يٖمرُّيؿ مم٤م وهذا اًمتج٤مر،

ف ح٤م: اًم٤ًمسم٘م٦م يمٚمٛمتٜم٤م إمم ٟمٕمقد ًمٙمـ   أن اًمقضمف وشمٖمٓمٞم٦م اًمٜم٘م٤مب قمـ اًم١ًمال شَمَقضمَّ

 شُمٞمَِن  يٕمٜمل اًمٌٜمقك ومٙمقن اًمنميٕم٦م، سم٠مطمٙم٤مم ٟمتٛمًؽ ٟمريد ٟمحـ ،سم٢مذن هق ُم٤م اًمتٞمًػم

 هذه ًمتؼمير يٙمٗمل ٓ وطمده هذا إضمٜمٌٞم٦م، سم٤مًمدول ظم٤مص٦م ودم٤مراهتؿ اًمٜم٤مس ُمٕم٤مُمالت

 يم٤من وم٢من اًمنمع، سمٛمٞمزان شمقزن أن جي٥م وإٟمام ضم٤مئزة، وضمٕمٚمٝم٤م وشمًقيٖمٝم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م

 اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م ويًتٗمٞمد اًمٌٜمؽ ذم أقمامل واهلل أُم٤م هق، ومٜمٕمام ي٠مذن سمؾ ُمٜمٝم٤م يٛمٜمع ٓ اًمنمع

 .جيقز ومال اًمرسمقي٦م اعمٕم٤مُمالت ُمـ ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م

 يمحٙمؿ طمٙمٛمٝم٤م ومٝمل اًمتٕم٤مُمؾ، ُمـ اًمٜمقع هذا قمغم شم٘مقم هذه اًمٌٓم٤مىم٦م يم٤مٟم٧م وم٢من 

 .اًمٌٜمقك ُمع اعمٕم٤مُمالت ُمـ همػمه٤م

 ذم هل٤م، اؾمتامقمٜم٤م ٟمجدد أو ومٜمًٛمٕمٝم٤م ٟمٕمرومٝم٤م، ُم٤م ٟمحـ رسمام أظمرى صقرة يم٤من إن أُم٤م

 رء؟ قمٜمدك

 .ؾمٛمح٧م ًمق إيف، :ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞمخ

 .رصٞمد سمدون شُمـْٛمٜمَح اًمٌٓم٤مىم٦م هذه :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 .اًمٌٜمؽ ذم رصٞمد ًمؽ يٙمقن أن جي٥م ٓ :ُمداظمٚم٦م

 آظمذه٤م؟ أنف ممٙمـ ُمثالً  أن٤م يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .رصٞمد سمدون شم٠مظمذه٤م ممٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 ذًمؽ؟ يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .ُمٕمروف سم٠منؽ شمٕمريػ اًمٕمٛمؾ شمٕمريٗم٦م ُمٜمؽ، وصم٘مقا  إذا :ُمداظمٚم٦م

 !اعمِمٙمٚم٦م وهٜم٤م :اًمِمٞمخ
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 .اًمٕمٛمؾ ُمـ ظمٓم٤مب :ُمداظمٚم٦م

 .رصٞمد ًمٜم٤م يٙمقن ُم٤مذا؟ سمِّدهؿ وصم٘مقا  ُم٤م وم٢مذا :اًمِمٞمخ

 .ُمقفمػ إٟمف شمٕمريػ. ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞمخ

 .اًمًٜم٦م ذم ري٤مل أرسمٕمامئ٦م شمدومع أن سمد ٓ سمس :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

  اًمٌٓم٤مىم٦م؟ هذه اؾمتخدام ُم٘م٤مسمؾ ًمٚمٌٜمؽ شُمْدوَمع اًمًٜم٦م، ذم ري٤مل أرسمٕمامئ٦م :ُمداظمٚم٦م

  ُم٤مذا؟ ُيَ٘م٤مسمٚمٝم٤م ري٤مل إرسمٕمامئ٦م آه، :اًمِمٞمخ

 ري٤مل أخػ ُم٤مئ٦م ُمٌٚمغ آظمذ أن أؾمتٓمٞمع اًمٕم٤ممل، ذم ُمٙم٤من أِي  ذم أين :ُمداظمٚم٦م

 ومٜمدق أي أدظمؾ وم٘مط، هذه إٓ أمحؾ ُم٤م رء أّي  أؿمؽمي[ اًمٌٓم٤مىم٦م] هذه ُمـ ؾمٕمقدي،

 زي٤مدة سمدون ًمٚمٌٜمؽ ُأؾَمّدده٤م وأن٤م..هذه اًمٌٓم٤مىم٦م وأقمٓمٞمٝمؿ ويمذا أؿمؽمي أدظمؾ يمذا أي

 .اح٤مئ٦م ذم واطمد وٓ

ٚم٧م أن٤م أنف ه٥م :اًمِمٞمخ  ؾمٜم٦م، يُمّؾ  ذم ري٤مل أرسمٕمامئ٦م ُم٘م٤مسمؾ اًمٌٓم٤مىم٦م هذه طَمّمَّ

ء، قمٛمٚمٞم٦م ًمتًٝمٞمؾ واوح:  إًمقف سمؾ اعمئ٤مت اًمِم٤مري ُمٕمف يّمٓمح٥م ُم٤م سمدون اًمنما

 ُيـَحّّمٚمقهن٤م؟ يمٞمػ اعم١مًمٗم٦م، إًمقف واؿمؽمي٧م ُم٤م ًمدوًم٦م ومرطم٧م اًمٕمٛمالت، ُمـ

 ُمـ اًمرىمؿ ضمداً  ـمقيؾ رىمؿ قمـ رىمؿ يٙمتٌقن صٖمػًما، ٟمٛمقذضًم٤م يٕمٌقن :ُمداظمٚم٦م

 أن٤مس ويمذا، ويمذا ويمذا ُمٚمٞمقن وأرسمٕملم وأرسمٕم٦م وؾمٌٕمامئ٦م آٓف صمالصم٦م ُمٚمٞمقن،

 .. اًمٌٜمؽ قمغم شُمـْخَّمؿ وهل ُمتخّمّملم

 .واطمدة واطمدة :اًمِمٞمخ

 .ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 .يٕمرومٜمل ٓ هق اًمٌٜمؽ :اًمِمٞمخ
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 رىمؿ؟ ُمٜمحف إذا رىمؿ، يٕمرف :ُمداظمٚم٦م

 اًمرىمؿ؟ أقمرف أجـ ُمـ :اًمِمٞمخ

 ذم اًمٕم٤ممل سمٜمقك يمؾ قمغم ُيَٕمِٛمٛمقه اًمري٤مض، ذم إي٤مه أقمٓم٤مك اًمذي اًمرىمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٞمقم ٟمٗمس

 اًمٌٓم٤مىم٦م طمّّمٚم٧م أن٤م إذا ُمثالً  هٜم٤م يٕمٜمل اًمري٤مض، ذم شم٘مقل أن٧م يٕمٜمل آه، :اًمِمٞمخ

 .اًمٓمقيؾ اًمرىمؿ هذا وهل٤م هذه

 .ٟمٕمؿ إي :ُمداظمٚم٦م

 ُيَٕمِٛمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 .اًمٕم٤ممل دول يمؾ قمغم :ُمداظمٚم٦م

 اح٤مل هذا ُيـَحِّمؾ يمٞمػ سمٕمد ومٞمام اًمٌٜمؽ اؿمؽمي٧م، ُم٤م اؿمؽمي٧م وم٠من٤م ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 ُمٜمل؟

 ذم اًمًٕمقدي٦م ذم ؿمخًّم٤م خيص أنف هلؿ يتْمح هذا اًمرىمؿ ـمٚمٌقا  إذا :ُمداظمٚم٦م

 .اًمري٤مض

 .ٟمٗمز قمـ أىمقل أن٤م ٟمٗمز، قمـ أىمقل ٟمحـ أن، قمٜمل ىمؾ أن٧م أن :اًمِمٞمخ

ن، ذم :ُمداظمٚم٦م ن؟ ذم أن٧م قمامَّ  قمامَّ

ٚم٧ُم : أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ  .هٜم٤م ُم٤م سمٜمٍؽ  ُمـ اًمٌٓم٤مىم٦م هذه طَمّمَّ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمٌٜمقك سمٕمض رسمام ًمٙمـ اًمٌٜمقك، ُمع أتٕم٤مُمؾ ٓ أن٤م ُمٜمؽ، ؾمٛمٕم٧م ُم٤م وقمغم :اًمِمٞمخ

، آظمره، إمم أو شمٕمرومٜمل أو ُمثالً  يب شمثؼ  سمٓم٤مىم٦م، وأقمٓمقٟم٤م شمقرـمقا : ٟم٘مقل ٟمحـ ومتقرـمقا

 هذه زم ُيًٛمح اًمذي سم٤معم٘مدار اًمٌْم٤مئع ُمـ واؿمؽمي٧م اًمدٟمٞم٤م، سمالد وُدرت أن٤م ورطم٧م

 أخػ؟ يمؿ أن٧م ىمٚم٧م يمؿ اًمٌٓم٤مىم٦م،
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 .أخػ ُم٤مئ٦م :ُمداظمٚم٦م

 سمٚمدي، إمم وضمئ٧م اًمٌْم٤مئع، اؿمؽمي٧م ري٤مل أخػ ُم٤مئ٦م ري٤مل، أخػ ُم٤مئ٦م :اًمِمٞمخ

 ُمٜمل؟ ُيـَحِّمٚمقه٤م يمٞمػ

 .ُمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمؼميد قمٜمقاٟمؽ، قمٜمدهؿ :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤مذا قمٜمدي، ُم٤م وأن٤م وـم٤مًمٌقين ًمديَّ  وضم٤مؤوا قمٜمقاين قمرومقا  يمذًمؽ، هق :اًمِمٞمخ

 يٗمٕمٚمقن؟

ومؽ ؿمخص أو َوصمَّ٘مؽ وؿمخص ًمؽ، شمٕمريػ قمٜمدهؿ :ُمداظمٚم٦م  قمٚمٞمٝمؿ قَمرَّ

 .اعمحٙمٛم٦م إمم ىمْمٞم٦م يرومٕمقن هق، يٓم٤مًمٌقٟمف

 .آه :اًمِمٞمخ

 .اعمٌٚمغ ُمٜمؽ ي٠مظمذون طمتك يدقمقٟمؽ وُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 .دومٕم٧م ُم٤م إذا يًجٜمقك :ُمداظمٚم٦م

 سم٤مح٤مل؟ يٓم٤مًمٌقٟمٜمل يمٞمػ اح٤مل ُمـ ىمٚمٞمؾ قمٜمدي يًجٜمقين، ُم٤م. يمقيس :اًمِمٞمخ

 ؿمٝمريـ ظمالل شمدومٕمف مل إذا ؿمٝمريـ، ظمالل ؿمٝمريـ، ىمٌؾ شمدومٕمف ٓزم :ُمداظمٚم٦م

 .اح٤مئ٦م ذم مخ٦ًم قمٚمٞمؽ يتْم٤مقمػ

شمٞمؿ إقمامل إٟمام :اًمِمٞمخ  .اعمِمٙمٚم٦م هذا. سم٤مخلقا

 رطم٧م إذا يٕمٜمل اح٤مئ٦م، ذم اخلٛم٦ًم ي٠مظمذون ُم٤م اًمًٕمقدي٦م ذم قمٜمدٟم٤م سمس :ُمداظمٚم٦م

 .سمس ُم٤مًمؽ رأس شم٠مظمذ: ي٘مقل اًم٘مْم٤مء اًم٘مْم٤مء،

 .ىم٤مٟمقين ٟمٔم٤مم ُمش قمٜمديمؿ يٕمٜمل ظم٤مص، سمٚمدي طمٙمؿ هذا ص٤مر :اًمِمٞمخ

 .سم٤مًمزي٤مدة يٕمؽمف ُم٤م قمٜمدٟم٤م اًم٘مْم٤مء :ُمداظمٚم٦م

 .اًمنمع سمحٙمؿ هذا إٟمام اًمٌٓم٤مىم٦م، سمحٙمؿ ًمٞمس يٕمٜمل هذا سمس :اًمِمٞمخ
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 ُمـ ومحٞمٜمئذٍ  سم٤مًمزي٤مدة، يٓم٤مًمٌقا  يريدوا اًمٌالد ُمـ همػمه٤م ذم أو ُمٍم ذم أو ُمثالً  ومٝمٜم٤م 

 ًمٚمٕم٤مىم٦ٌم، أنٔمر ُأريد اًمٌٓم٤مىم٦م هذه آظمذ أن ُأريد طمٞمٜمام أن٤م ىمٚم٧م، ُم٤م ىمٚم٧م أن٤م هذا أضمؾ

 يمؾ احل٘مٞم٘م٦م وهذه اؿمؽميتف، مم٤م سم٠ميمثر ؾمٞمٓم٤مًمٌقين أهنؿ أن قمروم٧م أن٤م اًمٕم٤مىم٦ٌم

 .اًمرسم٤م احل٘مٞم٘م٦م وهق سم٤مًمٗم٤مئدة يًٛمقٟمف ُم٤م إمم شمٜمتٝمل اًمرسمقسمٞم٦م اعمٕم٤مُمالت

 ضمداً  ضوري٦م اًمٌٓم٤مىم٦م هذه: أىمقل وم٠مرضمع اًمرسم٤م، هذا ُمثؾ هٜم٤مك يٙمـ مل ًمق أُم٤م

 .ًمٚمٛم٤ًمومريـ

 ؿمٝمقر أرسمٕم٦م ُمـ ُمٕمٝم٤م أتٕم٤مُمؾ أن أن٤م أبدًا، أت٠مظمر يٛمٙمـ ُم٤م يٕمٜمل أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 ... اعمٌٚمغ أقمٓمٞمٝمؿ أج٤مم أرسمٕم٦م وسمٕمد وم٤مشمقرة، شم٠متٞمٜمل ؿمٝمر يمؾ ؿمٝمقر، مخ٦ًم

 ومٞمٝم٤م أن يٌدو اًم٘مْمٞم٦م يٕمٜمل سم٤مًمنمع، ًمٚمٛمتٛمًؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم اعم٠ًمخ٦م هق ٓ، :اًمِمٞمخ

 طم٤ًٌمٟمف، ذم أو طم٤ًمسمف ذم ًمٞمس رء ذم ي٘مع ىمد أنف ُيَ٘مِدر يريد اإلٟم٤ًمن ًمٙمـ يٕمٜمل، ُين

 .قمٜمديمؿ إٓ اًمزي٤مدة هلؿ يدومع هق يْمٓمر يريد طمٞمٜمئذٍ 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اعمِمٙمٚم٦م طُمٚم٧َّم يٕمٜمل قمٜمديمؿ ،.ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 .ضم٤مئز قمٜمدهؿ أؾم٤مس قمغم هن٤ميتف يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 .ضم٤مئز همػم وقمٜمدٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 (11:  35: 55/ 315/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 افراتى بقع حؽؿ

 حي٤مل ذًمؽ سمٕمد اعمٕم٤مُمؾ، ذم يتقفمػ اعمقفمػ اًمٙمقي٧م ذم قمٜمدٟم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم: اعمٚم٘مل

 يٌٞمع يٛمٙمـ اح٤مل هذا يٌٞمع ؿمخص ومٛمٛمٙمـ ُم٤مل، قمٜمده يٌ٘مك ُم٤م يٕمٜمل ومٞم١مظمذ ًمٚمت٘م٤مقمد،

 إٓ اعمٌٚمغ هذا ي٠مظمذ ٓ ديٜم٤مر، سمامئ٦م ُمثالً  يمقيتل ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م سم٤مع ًمق اح٤مئ٦م، ذم قمنمة ُمثؾ

 ومٞمف؟ احلٙمؿ ومام أوٓده، راشم٥م إمم ديٜم٤مر اح٤مئ٦م رضمع شمقرم إذا شمقرم، إذا

 يمٞمػ؟ ومٝمٛم٧م ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .ؾمٜم٦م قمنميـ شمقفمػ رضمؾ: اعمٚم٘مل

 .يًٛمك اعمٕم٤مش سمٞمع :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 .اعمٕم٤مش سمٞمع :ُمداظمٚم٦م

 اًمراشم٥م ُمـ ضمزء سمٞمع: اعمٚم٘مل

 اعمٕم٤مش؟ سمٞمع :اًمِمٞمخ

 ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ....ُمٕمروف هق ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 إمم راشمٌف يٌ٘مك اًمت٘م٤مقمد إمم اًمِمخص ُأطمٞمؾ إذا قمٜمدٟم٤م اًمٙمقي٧م ذم ؿمٞمخ،: اعمٚم٘مل

 ..أوٓده

 .أبٞمٝمؿ ووم٤مة سمٕمد يرصمقٟمف إوٓد يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .ؿمٝمري٤مً  شمٕمٓمٞمف اًمدوًم٦م يٕمٜمل، طمل ُمقضمقد هق ٓ،: اعمٚم٘مل

 .ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 .شم٘م٤مقمد ُمٕم٤مش شمٕمٓمٞمف ؿمٝمري٤مً : اعمٚم٘مل
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 . ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 .يٛمٌم اعمٕم٤مش ئمؾ: اعمٚم٘مل

 !ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 .راشمٌؽ ُمـ ضمزًءا شمٌٞمع أنؽ ًمؽ يًٛمح ممٙمـ شمتقفمػ، ٓ وًمٙمـ: اعمٚم٘مل

 .أجقه :اًمِمٞمخ

. اًمًـ ذم يمٌػًما  يمٜم٧م إذا قمٜمف خيتٚمػ ديٜم٤مرك ؿم٤مب ُمثؾ يم٤من إذا اجلزء هذا: اعمٚم٘مل

 ويمؾ سمثامٟمٞم٦م، اًمديٜم٤مر سمٙمثػم ُمٜمف أيمؼم يٕمٜمل يم٤من وإذا سمٕمنمة، اًمديٜم٤مر ؿم٤مسم٤مً  يم٤من إذا  يٕمٜمل

 ئمؾ ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م...... ُمٜمف اجلزء اًمديٜم٤مر هذا قمٜمدك، اًمديٜم٤مر ي٘مؾ يمٚمام ؾمٜمؽ يٙمؼم ُم٤م

 ومام. أوٓدك إمم اح٤مئ٦م هذه يرضمع شُمقوّمٞم٧م وم٢مذا أن٧م، شُمَتقومَّـك أن إمم اًمراشم٥م، ُمـ خمّمقم

 ومٞمٝم٤م؟ اًمنمقمل احلٙمؿ

 سمٞمٙمثر، أيمؼم يم٤من وإن ي٘مؾ يم٤من إن إٟمف اًمٜم٦ًٌم أن دقمٜمل أظمل، ي٤م ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 .اعمٕم٤مش هذا سمٞمع قمـ ؾم١ماًمؽ أن٧م

 .ُمٜمف ضمزء ٟمٕمؿ أي: اعمٚم٘مل

 قمالىم٦م؟ ًمف ُم٤م شمذيمره٤م؟ قمؿ اًمِٚمـل اًمٜم٦ًٌم سم٘مْمٞم٦م قمالىم٦م ًمف :اًمِمٞمخ

 ُمثاًل، سمامئ٦م اًمديٜم٤مر يٕمٜمل قم٤مزم، يٕمٜمل قمٜمدك وم٤مًمديٜم٤مر ؿم٤مسم٤مً  يمٜم٧م إذا سمغم،: اعمٚم٘مل

 وم٢مذا ؾمٜمقات، قمنم ُمثالً  شمٕمٞمش أنؽ ُمثالً  يتقىمٕمقن ٕنف ومٞم٘مؾ: ُمٜمف أيمؼم يمٜم٧م وإذا

 هذي ُمثاًل، ؾمٜمقات مخس يٕمٜمل ُمثالً  ًمؽ يتقىمٕمقا  ؾمٜم٦م، ؾمٌٕملم ُمثالً  يمٌػًما  يمٜم٧م

  هٜم٤مك شمقىمٕم٤مت

 يٕمٜمل، اجلٞمش ذم يٙمقن هذا اعمٕم٤مش، سمٞمع هم٤مًم٤ٌمً  يٕمٜمل هذا ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ ٟم٦ًٌم ُمثالً  سم٤مع هق وًمٙمـ ؿمٝمر، آظمر يمؾ ي٠مظمذه اًمت٘م٤مقمدي راشمٌف هق ُمثالً  ومٚمذًمؽ

 ؿم٤مسًم٤م يم٤من إن ُمثالً  ومٚمذًمؽ اًمًٞمقًم٦م، أظمذ ذم رهم٦ٌم ومٝمق ُم٤مئتلم، أو ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م اعمٕم٤مش

  إمم اعمٕم٤مش يرضمع اًمِمخص ووم٤مة ووم٤مشمف، سمٕمد ٕنف اًمًـ: ذم يمٌػًما  يم٤من إن قمـ خيتٚمػ
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 .اًمقرصم٦م :اًمِمٞمخ

 ديٜم٤مر، اح٤مئ٦م ُمٕم٤مؿمف، ُمـ ظُمِّمؿ ُم٤م ُمثالً  ي٠مظمذ ومال طمٞم٤مشمف ذم أُم٤م اًمقرصم٦م،: اعمٚم٘مل

 .يٕمٜمل وهٙمذا صمالصمامئ٦م، شمّمٌح أرسمٕمامئ٦م ُمٕم٤مؿمف يم٤من أن اعمٗمؽمض

 ُم٤م هذا يٕمٜمل جيقز، ٓ اعمٕم٤مش سمٞمع: اجلقاب ًمٙمـ زم، ووح ُم٤م أن٤م هق :اًمِمٞمخ

يـ، سمٞمع سم٤مب ُمـ هذا سم٠مىمؾ، ؾمٞمٌٞمٕمف ٕنف وىمٗمف: إمم حيت٤مج   ظمّمؿ ُمثؾ اًمدَّ

 .اًمٙمٛمٌٞم٤مٓت :ُمداظمٚم٦م

 هذه ه٤مًمٜم٦ًٌم اًمٜم٦ًٌم، ىمْمٞم٦م ًمٙمـ يمٛمٌٞم٤مٓت، سمٞمًٛمقه٤م اًمِٚمـل اًمٙمٛمٌٞم٤مٓت :اًمِمٞمخ

  اًمٌٞمع؟ سمٛمقوقع قمالىم٦م هل٤م

 .ؿمٞمخ ي٤م اًم٘مٞمٛم٦م ذم سمس :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 اًم٘مٞمٛم٦م ذم سمس :ُمداظمٚم٦م

 .ومٝمٛم٧م ُم٤م :اًمِمٞمخ

 . اًم٘مٞمٛم٦م ذم وم٘مط اًم٘مٞمٛم٦م، ذم سمس: اعمٚم٘مل

 قمالىم٦م؟ هل٤م ُم٤م !إذاً َ قمالىم٦م هل٤م ُم٤م إي :اًمِمٞمخ

 . وم٘مط اًم٘مٞمٛم٦م ذم سمس :ُمداظمٚم٦م

 سمٕمد ُمثالً  اًمِٚمـل ُمثؾ هق اعمٕم٤مش، أو هذا اًمراشم٥م ومٌٞمع أظمل، ي٤م هذا هق :اًمِمٞمخ

ه هق يدومع أنف قمٚمٞمف دم٥م ؿمٝمر، ِٚمٛمٝم٤م، سمدُّ ًَ  واًمزُم٤من، اًمقىم٧م ىمٌؾ ي٘مٌْمٝم٤م سمده ُي

 إطم٤مدي٨م، سمٕمض ذم ضم٤مء اًمِٚمـل سم٤مًمٙم٤مًمئ اًمٙم٤مًمئ سمٞمع ومٝمذا اًمًٕمر، ُمـ سم٠مىمؾ سمٞم٘مٌْمٝم٤م

يـ ومٌٞمع يٕمٜمل، وٕمػ ومٞمٝم٤م يم٤من وإن  اًمٜم٥ًم يم٤مٟم٧م ؾمقاء ديـ سمٞمع وهذا جيقز، ٓ اًمدَّ

 أن هذا يٜمٌٖمل ومام ُمت٤ًموي٦م، يم٤مٟم٧م أو ُمتٗم٤موشم٦م اًمٙمٌػم أو ًمٚمّمٖمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم ذيمرشمؿ يمام

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اعم٠ًمخ٦م يمِٛمؾ ـمٞم٥م، أبدًا، يٙمقن
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 هذا ُمـ يٜمًح٥م أن ؿمخص أراد ًمق ٟم٠ًمل احلٙمؿ، أن صم٧ٌم سمٕمدُم٤م: اعمٚم٘مل

 اًمٜمٔم٤مم؟

 .آه :اًمِمٞمخ

 اعمٙم٤موم٠مة ي٠مظمذ ٓ أم اعمٙم٤موم٠مة، زائد شمقومػمه ُم٘مدار ي٠مظمذ هؾ ُمِمؽمك،: اعمٚم٘مل

 ًمٚمنميم٦م؟ يؽميمٝم٤م

 !اعم٠ًمخ٦م ووح٧م سمٕمدُم٤م سمس ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: اعمٚم٘مل

 .سم٤معمٙم٤موم٠مة شمًٛمٞمٝم٤م ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك: اعمٚم٘مل

  وم٤مئدة؟ اًمرسم٤م شُمًٛمل ُم٤م يمذًمؽ :اًمِمٞمخ

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ٟمٕمؿ وم٤مئدة،: اعمٚم٘مل

ٌْتُؿْ  َوإِنْ : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن يمام: اجلقاب :اًمِمٞمخ  ُرُءوُس  وَمَٚمُٙمؿْ  شُم

ًمُِٙمؿْ   اًمذيـ ُمـ يمثػماً  ي٘مع يمام ًمٙمـ، ،[579:اًمٌ٘مرة﴾ ]شُمْٔمَٚمُٛمقنَ  َوٓ شَمْٔمٚمُِٛمقنَ  ٓ َأُْمَقا

 اًمٌٜمقك، ُمع اًمتٕم٤مُمؾ حتريؿ قمـ هم٤مومالً  يم٤من ُمـ ُمٜمٝمؿ اًمٌٜمقك، ذم أُمقاهلؿ يقدقمقن

 يم٤مٟمقا  ًمٙمـ وُمت٘مقن، ومٕمالً  ص٤محلقن ٟم٤مس ومٞمٝمؿ يٙمقن وىمد اًمٌٜمقك، ذم إُمقال وإيداع

 ش.وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »آٟمٗم٤مً  اعمذيمقر احلدي٨م أـمراف ُمـ ـمرف قمـ هم٤مومٚملم

ه ـمٞم٥م رضمؾ وهق اًمرسم٤م، آيمؾ هق اعمٚمٕمقن إٟمف ذهٜمٜم٤م ذم وم٘م٤مئؿ   يمام ُم٤مًمف حيٗمظ وسمدُّ

 ي١ميمؾ أن أُم٤م ي٠ميمؾ، أن قمٜمده اعمحٔمقر ٕنف ًمٞمش؟ اًمرسم٤م، ي٠مظمذ ٓ ومٝمق اًمٌٜمؽ، ذم ي٘مقل

 .ي٤ٌمزم ٓ ُمـ وُمٜمٝمؿ هذا، قمـ هم٤مومالً  يم٤من

ٜمؽ، ُمـ ُم٤مًمف رأس ؾمح٥م وأن٤مسمقا  اهلل إمم شم٤مسمقا  وذاك هذا يم٤من أن اعمٝمؿ  ٜمؽ اًم  يمٜمٔم٤مم اًٌم

 هذا ي٠مظمذ هؾ: قمٜمف اًم١ًمال يٙمثر وم٤مًمذي اًمرسم٤م، وزائد ُم٤مل رأس سمٞمٕمٓمٞمف ُم٤مر وىم٤مٟمقن قم٤مم

 يدقمف: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ احل٤مض: اًمٕمٍم قمٚمامء أقمٜمل ًمٚمٕمٚمامء، ىمقٓن هٜم٤م ي٠مظمذه؟ ٓ أم اًمرسم٤م
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ٜمؽ: ٜمؽ يدقمف هؾ: اخلالف ًمٙمـ إـمالىم٤مً، ومٞمف إؿمٙم٤مل ٓ طمرام ويمقٟمف طمرام، هذا ٕن ًمٚم  أم ًمٚم

 يٜمتٗمع أن َيـْحُرم: واطمداً  ىمقًٓ  اجلقاب ٓ؟ أم سمف يٜمتٗمع ومٝمؾ ي٠مظمذه سم٠منف ىمٞمؾ وم٢مذا أوًٓ، هذا ي٠مظمذه

ٜمؽ، يدقمف أن إُم٤م اخلالف، يم٤من هٜم٤م يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا إذاً  اًمرسم٤م، هذا أي سمف ٤مقمدة ضر ومٞمف وهٜم٤م ًمٚم  ُم

ٜمؽ ٤مذة ًمٚم  .ُم٤ٌمذ ًمف إهمٜم٤مء ُم

 ُمـ عمقفمػ أو سمف ومٞمٜمتٗمع ًمٚمٌٜمؽ يدقمف وٓ اًمرسمقي، اح٤مل هذا يًح٥م إذاً  

 أيَّ  اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ ذم يٍمومف اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ ذم ويٍمومف ي٠مظمذه وإٟمام اًمٌٜمؽ، ُمقفمٗمل

 أو ًمٗم٘مػم ويٕمٓمٞمف اًمرسم٤م هذا ي٠مظمذ ٓ: أي سمٕمٞمٜمف، ُمًٚمؿ ؿمخص سمف يٜمتٗمع ٓ ُمرومؼ

 .اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ُمـ ُمرومؼ ذم يٍمومف وإٟمام وم٘مراء،

 .ممٙمـ ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ؿمجر :ُمداظمٚم٦م

 شمِمجػم؟ :اًمِمٞمخ

 .آه :ُمداظمٚم٦م

 اإلؾمالُمٞم٦م اعمراومؼ ُمـ ًمٞمس هذا اًمتِمجػم إُمثٚم٦م، سمٕمض ؾم٠مذيمر أن٤م :اًمِمٞمخ

: ًمٚمٙمٗم٤مر اهلل وصػ آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتؿ يمام ومٞمٝم٤م، واًمتقؾمع اًمدٟمٞم٤م سم٤مب ُمـ هذا اعمٝمٛم٦م، اًمٕم٤مُم٦م

ـَ  فَم٤مِهًرا  َيْٕمَٚمُٛمقنَ ﴿ ْٟمٞم٤َم احْلَٞم٤َمةِ  ُِم  [.7:اًمروم﴾ ]اًمدُّ

 .ٟمٕمؿ: اعمٚم٘مل

ء، ضمٜم٤مئـ وجيٕمٚمقهن٤م اًم٘مٌقر ُيَِمِجرون ُمثاًل، ومٝمؿ :اًمِمٞمخ  ٓ ًمٙمل ح٤مذا؟ ظميا

 .سم٤معمقت وشمذيمر اعمقت قمغم شمدل اًمتل اًم٘مٌقر يِمقومقا  وٓ اعمقت يتذيمروا

 ُمرومؼ، ومٞمٕمٌد، واًمٜم٤مس اًمدواب ومٞمف شمتٕمثر وقمر ُمثالً  ـمريؼ اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ: اعمٝمؿ 

 ُم٤مء ؾمح٥م إمم حتت٤مج ىمري٦م اجلن، هذا ومٞمٌٜمك هنر قمغم ُمرور ضمن إمم حيت٤مج ُمٙم٤من

 عمراومؼ إُمقال هذه شمٍمف وهٙمذا قم٤مم، ُمرومؼ هق ومٝمذا ًمٚمدواب، وًمق اًم٘مري٦م ٕهؾ

 .قم٤مُم٦م

 .ُمًجد سمٜم٤مء ذم ي٤ًمقمد ُمًجد، سمٜم٤مء :ُمداظمٚم٦م
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 جي٥م اعم٤ًمضمد ٕنف اعم٤ًمضمد: إمم شُمٍمف وٓ: أىمقل أن أردت ؾمٌ٘متٜمل، :اًمِمٞمخ

ات، سمٕمض ذم ىمٚم٧ُم  ًمٙمـ طمالل، ُم٤مل وقمغم وضمؾ، قمز اهلل ُمـ شم٘مقى قمغم شمٌٜمك أن  اعمرَّ

 اعمراومؼ ُمـ يٙمقن ومٝمذا ًمٚمٛمًجد، ُمراطمٞمض اعمراطمٞمض إُمقال هبذه سمٜمٞم٧م إذا

 .أبداً  جيقز ومال ومٞمف ويتٕمٌد يّمغم اًمذي اعمًجد أُم٤م اًمٕم٤مُم٦م،

سمٜم٤م هذا: إذاً    ؾم٠مخ٧م، قمام اجلقاب ٟمٗمس هق اًمٌٜمقك، ُمع يتٕم٤مُمٚمقن اًمذيـ قمـ ضمقا

 .واوح وًمٕمٚمف

ًمف؟ اًمٜمٔم٤مم هذا ُمـ اعمٜمًح٥م اعمِمؽمك، ُيَزيِمل يمٞمػ: اعمٚم٘مل  أُمقا

 .اعمُّدظمرة إُمقال :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ اعمدظمرة،:  اعمٚم٘مل

 ُيَزيّمٞمٝم٤م؟ يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .قم٤مُم٤مً  قمنمون أو قم٤مُم٤مً  قمنم أرسمٕم٦م اؿمؽمك إذا ٟمٕمؿ،: اعمٚم٘مل

ظمرة؟ يمقهن٤م طم٤مًم٦م ُيَزيِمٞمٝم٤م يمٞمػ شم٘مّمد :اًمِمٞمخ  ُُمدَّ

 .ٟمٕمؿ: اعمٚم٘مل

 .ىمٌْمٝم٤م يمقٟمف طم٤مًم٦م أم :اًمِمٞمخ

 .ىمٌْمٝم٤م قمٜمد: اعمٚم٘مل

 .ىمٌْمٝم٤م قمٜمد :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: اعمٚم٘مل

 يم٤من أجش ىمد ؾمٜم٦م يمؾ طم٤ًمب ويٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م، ُمر ؾمٜم٦م يمؿ ؾمٝمؾ، إُمر :اًمِمٞمخ

 .ؾمٜم٦م يمؾ قمـ ومٌٞمٓمٚمع اح٤مل، رأس

 ُمقومر؟ قمٜمده يم٤من يمؿ ؾمٜم٦م، يمؾ يٕمرف ٓ هق: اعمٚم٘مل

 .ُمٕمرومتف هذا ممٙمـ ٓ، :اًمِمٞمخ
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 .آه: اعمٚم٘مل

 .ُمٕمرومتف ممٙمـ :اًمِمٞمخ

 . اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ذم ًمٞمٍمومف ي٘مٌْمف: اًمذي اًمرسم٤م: اعمٚم٘مل

 .زيم٤مة قمٚمٞمف ُم٤م ٓ، :اًمِمٞمخ

 .رء ومٞمف ًمٞمس: اعمٚم٘مل

 (11:  55:  51/ 759/واًمٜمقر اهلدى)

 (11:  59:  71/ 759/واًمٜمقر اهلدى) 

  (11:  35:  11/ 759/واًمٜمقر اهلدى) 

 مبؾًغو وجد ثؿ افؼـي مـ أظامفف بعض ظذ أجًرا ُيْعطَ  مل مقطػ

 هلؿ؟ يرده أم ادبؾغ يلخذ ؾفؾ اخلطل ضريؼ ظـ راتبف دم زائداً 

 اًمنميم٦م، ذم قمٓمٚم٦م يقم داوم شمٕمٓمف، مل اًمنميم٦م ذم ُمقفمػ ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك: اعمٚم٘مل

 .اًمٞمقم ذًمؽ ذم شمٕمٓمؾ اًمنميم٦م

 .يٕمٜمل يمٜمٔم٤مم :اًمِمٞمخ

 مل وهق اًمدوام، هذا قمغم ُأضمرة شمٕمٓمف ومل داوم هق وًمٙمٜمف يمٜمٔم٤مم، ٟمٕمؿ،: اعمٚم٘مل

 اإلضم٤مزات إطمدى ذم طم٤ًمسم٤مشمف ذم اًمنميم٦م ًمف أظمٓم٠مت سمذًمؽ، اعم٤ٌمذ رئٞمًف يٓم٤مًم٥م

 قمغم سمٜم٤مءً  وآظمذه اخلٓم٠م هذا قمـ أؾمٙم٧م هؾ إٟمف ي٠ًمخٜم٤م وضم٤مء وؾمٙم٧م، ُمٕملم، سمٛمٌٚمغ

 ظمذوا أظمٓم٠متؿ، أنتؿ: هلؿ وأىمقل اًمنميم٦م إمم أذه٥م أم اؿمتٖمٚمتف، اًمذي اًمٞمقم ذم طم٘مل

 اؿمتٖمٚمتف؟ اًمذي اًمٞمقم ذم طم٘مل ويْمٞمع ومٚمقؾمٙمؿ،

 اًمٕمٓمٚم٦م يقم ذم قمٛمؾ إذا اًمٕم٤مُمؾ أن اًمنميم٦م، ٟمٔم٤مم ُمـ أنف أومٝمؿ يم٠مين ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 .اًمٞمقم ذًمؽ أضمر شمٕمٓمٞمف ًمف، شمٕمقض

 .يٕمٓمف مل ُمديره ٕن ٟمٕمؿ:: اعمٚم٘مل



 511   اعمرشم٤ٌمت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اًمّمٛمٞمؿ ذم اًم١ًمال قمـ يمجقاب هٜم٤م يرد: أىمقل اًمتٛمٝمٞمد هذا سمٕمد ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 أد» ،شظم٤مٟمؽ ُمـ ختـ وٓ ائتٛمٜمؽ، ُمـ إمم إُم٤مٟم٦م أدِ : »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف

 أن قمٚمٞمف يم٤من اًمذي اعم١ًمول اعمدير هذا ،شظم٤مٟمؽ ُمـ ختـ وٓ ائتٛمٜمؽ، ُمـ إمم إُم٤مٟم٦م

 شمٌلم ومحٞمٜمام ص٤مطمٌٝم٤م، إمم إُم٤مٟم٦م ُي١َمدِ  مل ؿمؽ سمال هذا يٗمٕمؾ، ومل اًمٞمقم ذًمؽ أضمرة يدومع

 يٕم٤مُمؾ أن يٜمٌٖمل ومام طمؼ، ُمـ ًمف ُم٤م قمغم زي٤مدة اًمنميم٦م طم٤ًمب ذم أنف اعمقفمػ هلذا

 ُمـ ختـ وٓ ائتٛمٜمؽ، ُمـ إمم إُم٤مٟم٦م أد» آٟمٗم٤ًم: اعمذيمقر ًمٚمحدي٨م ُمٕم٤مُمٚمتف سمٛمثؾ اعمدير

 .أوًٓ  هذا ،شظم٤مٟمؽ

 هق اًمنميم٦م، ذم احل٤مؾم٥م ُمـ اخلٓم٠م يٙمقن أن ضمداً  اًمٜم٤مدر ُمـ أنف فمٜمل، ذم صمؿ 

 ظمٞم٤مل وهذا ُمثٚمف يم٤من وم٢من اًمنميم٦م، ُمدير اعمدير ُمـ صدر اًمذي ًمٚمخٓم٠م مت٤مُم٤مً  ُمرادف

 يٕم٤مُمؾ أن جيقز ُم٤م هذا أنف ؾمٌؼ ُم٤م يرد ؾمٌؼ، ُم٤م ومػمد ممٙمـ، وهذا ُمٜمف أن٘مص يم٤من أو

 .أيمثر سمٞمٙمقن اًمٖم٤مًم٥م ذم ًمٙمـ سم٤معمثؾ،

ـِ : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف ومػمد سم٤معمثؾ، يٕم٤مُمٚمف أن ضم٤مز ًمق طمٞمٜمئذٍ    وَم٤مقْمتَُدوا قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  اقْمَتَدى وَمَٛم

 ٓ وم٢مذاً  سم٠ميمثر قمٚمٞمف اقمتدى هذا أي ،[795:اًمٌ٘مرة﴾ ]قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  اقْمَتَدى َُم٤م سمِِٛمثْؾِ  قَمَٚمٞمْفِ 

 أذف يٙمقن وهذا ىم٤مٟمقٟمٞم٤ًم، قمٜمدهؿ اعمٕمرووم٦م سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمزي٤مدة يرد أن وجي٥م جيقز،

 .اعمٝمْمقم طم٘مف إمم ًمٚمقصقل ـمري٘م٦م وؾمٞمٚم٦م هذا يٙمقن ورسمام وأذع، ًمف،

  (11:  31:  17/ 759/واًمٜمقر اهلدى)

 فصوحلفو إجرة مـ كسبي إجقر تسؾقؿ مؽوتى خصؿ حؽؿ

 سمٞم٘مقم سمٖمداد، إمم اًمٕم٘م٦ٌم ُمـ اًمٌْم٤مقم٦م سمٜم٘مؾ شم٘مقم اًمٜم٘مٚمٞم٤مت ذيم٤مت سمٕمض :اًم٤ًمئؾ

ٗمػم  ؾَمٚمَّؿ ىمد أنف ًمف ومٞمختٛمقهن٤م سمٖمداد، ذم سمٞمًٚمٛمٝم٤م اًمٕم٘م٦ٌم ذم اإليّم٤مٓت داظمؾ اًمِمُّ

 ذم ه٤مهٜم٤م اعمُـتَّحدة اًمنميم٦م إمم ومٞم٠ميت اًمٜم٘مقد، ي٠مظمذ ٓ ُمّم٤مري ي٠مظمذ وٓ مت٤مم اًمٌْم٤مقم٦م

 ومٞمًتٓمٞمٕمقا  اًمِمٗمري٦م، ُمـ ازدطم٤مم أو  ؿمديد إىم٤ٌمل قمٚمٞمٝم٤م يٙمقن اًمنميم٦م هذه قمامن،

 هذه ومت٘مقم اًمنميم٦م، وسملم سمٞمٜمٝمؿ واؾمٓم٦م ُمٙم٤مشم٥م قمغم حيٞمٚمقهؿ واطمدة ُمرة هلؿ يدومٕمقا 
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%  7 و ًمٚمٛمٙمت٥م%  5 ظمّمؿ ٟمٔمػم%  5 ظمّمؿ ٟمٔمػم ٟم٘مدي٦م اعم٤ٌمًمغ سمدومع اعمٙم٤مشم٥م

 هذا؟ ذم احلٙمؿ ُم٤م إم، اًمنميم٦م هل اًمتل اعمتحدة ًمٚمنميم٦م

 .اًمٌٜمؽ طمٙمؿ :اًمِمٞمخ

 .أجْم٤مً  واًمٕمٛمؾ :اًم٤ًمئؾ

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 اًمٌٜمؽ؟ طمٙمؿ أجْم٤مً  هل :اًم٤ًمئؾ

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 . ظمػماً  قمٜم٤م اهلل ضمزايمؿ :اًم٤ًمئؾ

 .وإي٤مك :اًمِمٞمخ

  (11:  18: 55/   519/  واًمٜمقر اهلدى) 

 يعؿؾ افذي اإلداري أو ادرصد يلخذه افذي ادبؾغ حؽؿ

  احلجوج مع خيرج حقـام بوٕوؿوف

 طمٞمٜمام سم٤مٕوىم٤مف يٕمٛمؾ اًمذي اإلداري أو اعمرؿمد ي٠مظمذه اًمذي اعمٌٚمغ: اعمٚم٘مل

 طِمِٚمف؟ طمٙمؿ ُم٤م احلج٤مج ُمع خيرج

 .يٓمٚمٌف ُم٤م هق سمس سمٞمتف، ذم وهق إي٤مه ُيْٕمُٓمقه -اهلل ؿم٤مء إن- :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ يٓمٚمٌف، ُم٤م هق: اعمٚم٘مل

 سمـ قمٛمر: اًمٕمٛمريـ أو قمٛمر قمٝمد ذم اإلؾمالم أول ذم أنف سمتٕمرومقا  ُم٤م :اًمِمٞمخ

 راشم٥م؟ ًمف ُمقًمقد يمؾ يم٤من اًمٕمزيز قمٌد سمـ وقمٛمر اخلٓم٤مب

 .أقمده٤م مهللا أيمؼم، اهلل :ُمداظمٚم٦م

 .آُملم مهللا :اًمِمٞمخ



 515   اعمرشم٤ٌمت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .اًمديـ وأقمز :ُمداظمٚم٦م

 اًمنمقمٞم٦م، اًمقفم٤مئػ ذم اعمقفمٗملم ًمٙمؾ يّمٚمح اجلقاب هذا ًمذًمؽ :اًمِمٞمخ

 .ُمٕم٤مش راشم٥م، هذا اًمديٜمٞم٦م، اًمدروس واعمدرس واخلٓمٞم٥م واعم١مذن يم٤مإلُم٤مم

 ًمف، ُمٝمٜم٦مً  اًمقفمٞمٗم٦م يتخذ أٓ اًمديٜمٞم٦م، اًمقفمٞمٗم٦م اعمقفمٗملم ه١مٓء قمغم يٜمٌٖمل وًمٙمـ 

 شم٤ٌمرك- اهلل ًمقضمف اًمقفمٞمٗم٦م هذه ذم اًمٕمٛمؾ ُمـ سمف ي٘مقم ُم٤م يٙمقن وإٟمام ًمف، ُمٙم٤ًٌمً 

 ذم قم٤ٌمدشمف، ذم خمٚمص همػم يٙمقن أن ُمـ اعمًٚمؿ يٜمجق اخل٤مًمّم٦م اًمٜمٞم٦م هوهبذ ،-وشمٕم٤ممم

 .اًمخ... سمتٕمٚمٞمٛمف سمت٠مذيٜمف، سم٢مُم٤مُمتف، ىمٞم٤مُمف ذم ًمرسمف، ـم٤مقمتف

ه ُم٤م -وضمؾ قمز- اهلل وضمف ٟمقى وم٢مذا  أو راشم٥م ُمـ ًمف يقفمػ ُم٤م ذًمؽ سمٕمد َيُيُّ

 .-وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل وضمف سمذًمؽ ي٘مّمد يم٤من إذا ُمٕم٤مش،

  (11:  79: 77/   595/  واًمٜمقر اهلدى)

 فؾعومؾ؟ تعطك افتل اإلـرامقي أخذ حؽؿ

 أن ومتجد ظم٤مص٦م، يمٛمّم٤مًمح يٕمٛمٚمقا  اًمٕمامل سمٕمض هٜم٤مك أن اعمٕمٚمقم ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 طم٤مًم٦م: طم٤مهلؿ،هذه شمٚم٘م٤مء ُمـ إيمراُمٞم٤مت، ُي٘مدُمقن اًمزسم٤مئـ ذم

 ومام اإليمراُمٞم٦م، هذه يٓمٚم٥م ٟمٗمًف، اًمٕم٤مُمؾ أو ٟمٗمًف اًمَِمّٖم٤مل أطمٞم٤مٟم٤مً : اًمث٤مٟمٞم٦م احل٤مًم٦م

 ظمػًما؟ اهلل ضمزايمؿ إُمر هذا ذم اًمِديـ طمٙمؿ

 هل٤م: يتٕمرض أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ ُمذًم٦م ومٝمذه اإليمراُمٞم٦م، يٓمٚم٥م أن أُم٤م: اجلقاب

 هل اًمًٗمغم واًمٞمد اعمٕمٓمٞم٦م، هل اًمٕمٚمٞم٤م اًمٞمد: ي٘مقل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن

 ش.أظمذة

 ش.اًمًقط أقمٓمٜمل وًمق ؿمٞمئ٤مً  اًمٜم٤مس شم٠ًمخقا  ٓ: »ي٘مقل ويم٤من

 ٓ وهق اح٤مل، ي٠ًمل ؿَمّح٤مذ يٙمقن ويمٞمػ ـمٞم٥م، قمٜمدك؟ احلدي٨م هذا ُمٗمٝمقم

 طم٘مف؟ ُمـ وًمٞمس يًتح٘مف
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 :اًمت٤مزم اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ ٓسمد ومٝمٜم٤م ٟمٗمًف، ُمـ سمقازع اًمزسمقن أقمٓم٤مه إذا أُم٤م

 ىم٤مم ٕنف وًمٞمس ُُمَٕمِٚمٛمف، ُمٜمف يٓمٚمٌف اًمذي سم٤مًمٕمٛمؾ ىم٤مم ٕنف ًمف: ُأقمٓمل ُم٤م يم٤من إن

 إذا أُم٤م ضم٤مئز، ومٝمق ظم٤مـمره، وُمـ ٟمٗمًف ُمـ سم٤مًم٘مٞمٛم٦م ًمف ومٞمدومٕمف ُمٕمٚمٛمف، سمف يٕمٚمؿ ٓ سمٕمٛمؾ

 اًمذي اح٤مل ومٝمذا ُمٕمٚمٛمف، سمف يٕمٚمؿ أن دون قمٛمالً  ًمف ىم٣م إضمػم هذا اًمزسمقن هلذا ىم٣م

 واوح؟ ًمف ؾمح٧م ي٠مظمذه

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك :اًمِمٞمخ

  (17:  71:  51/ 718/واًمٜمقر اهلدى) 





 احملتٕٖات فّزض





 517 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 5 ------------------------------------------------ احلرام اًمٙم٥ًم

 7 ------------------------ ُمٜمف إيمؾ ٕوٓده جيقز ومٝمؾ سم٤محلرام ُم٤مًمف اظمتٚمط ؿمخص

 8 --------------------------------- واًمٙم٤مؾمٞم٧م اًمٗمٞمديق أذـم٦م ُمـ اًمٙم٥ًم

 9 -------------------------- اًمٌٞم٧م هذا ذم يٗمٕمؾ ُم٤مذا شم٤مب صمؿ اهل٦ٌم ُمـ سمٞمًت٤م سمٜمك رضمؾ

 9 ---------------- اًمثروة؟ هذه ُمّمػم ومام شم٤مب صمؿ واًمتٛمثٞمؾ اًمٖمٜم٤مء ُمـ يمٌػمة صمروة مجع رضمؾ

 77 -------- ومٞمف احلؼ ٕصح٤مب إقم٤مدشمف يٚمزُمٝمؿ هؾ اًمقرصم٦م إمم اٟمت٘مؾ إذا احلرام ُمـ اعمٙمت٥ًم اح٤مل

 75 --------------------------------- طمرام ُم٤مًمف َُمـ وهدي٦م دقمقة ىمٌقل طمٙمؿ

 73 -------------------------- وطمرام طمالل ُمـ خمتٚمط ُم٤مًمف ممـ اهلدي٦م ىمٌقل طمٙمؿ

 75 ---------------------- طمرام ُم٤مل ومٞمف يم٤من إذا إظم٧م أو إب سمامل آٟمتٗم٤مع طمٙمؿ

 75 -------------------------------- احلرام اح٤مل ًمّم٤مطم٥م اًمتقسم٦م شمٙمقن يمٞمػ

م ذم سمف وم٤مشّمـجر طمالًٓ  ُم٤مًمف رأس يم٤من ُمـ  71 ------------------------------ ُُمـحرَّ

 77 ----------- اؿمؽماه؟ وممـ ُمّمدره قمـ ؾم١ماًمف جيقز ومٝمؾ ـمٕم٤مًُم٤م زم وىمدم ُمًٚماًم  أظًم٤م زرت إذا

 79 ------------------------------------------------ اًمٕمٛمٚم٦م دم٤مرة

 57 ------------------------- دم٤مرة ُيتَّخذ وٓ ًمٚميورة إٓ يٙمقن ٓ اًمٕمٛمٚم٦م سف

 57 ------------------- اًمنميم٤مت سم٠مؾمٝمؿ اًمتٕم٤مُمؾ وطمٙمؿ اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اًمتج٤مرة طمٙمؿ

 55 ----- اًمٕمٙمس أو سم٤مًم٘مديؿ اجلديد سمٞمع جيقز ومٝمؾ اًم٘مديٛم٦م وأب٘م٧م ضمديدة قمٛمٚم٦م اًمدوًم٦م أصدرت إذا

 51 ---------------------------- اًمٌٞمٕم٦م يرد أن ًمٚمٛمِمؽمي فمٝمر اًمٕمٛمٚم٦م سف سمٕمد

 57 ------ ىمٞمٛمتف رد رده إذا طمتك سم٤مًمذه٥م اًم٘مرض ىمٞمٛم٦م وم٘مٞمَّام ىمرًو٤م رضمؾ ُمـ ي٘مؽمض أن أراد رضمؾ

 58 ------------------------------------ اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمالت اعمت٤مضمرة طمٙمؿ

 58 --------------------------------------- اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمالت اًمتج٤مرة

 59 -------------------------------- اًمرسمقي٦م ًمألصٜم٤مف اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض شمقؾمٞمع

 31 ----------------- ىمٞمٛمتٝم٤م ذم اًمذه٥م قمغم ُمٕمتٛمدة اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت سم٠من اًم٘مقل قمغم إيراد

 37 ------------------ [اعم٠ًمخ٦م ذم إظمػم اًمِمٞمخ رأي] اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمالت اًمتج٤مرة طمٙمؿ

وم٦م ذيم٦م إقمٓم٤مء  35 --------------- أظمرى سمٚمد سمٕمٛمٚم٦م ؿمٞمٙم٤م يًتٚمؿ أن قمغم ٟم٘مدي٤م ُمٌٚمًٖم٤م اًمٍما

وم٦م حمالت طمٙمؿ  33 ----------------------------------- اًمٕمٛمٚم٦م وسمٞمع اًمٍما

 35 --------------------------------------- اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمالت اًمتج٤مرة

ء  35 --------------------------------- هب٤م اعمت٤مضمرة سم٘مّمد اًمٕمٛمالت وسمٞمع ذا

 31 --------------------------------------- اًمٜم٘مدي٦م سم٤مًمٕمٛمالت اعمت٤مضمرة

 37 -------------------------------------------- سم٤مًمٕمٛمالت اعمت٤مضمرة

 51 ---------------------------------------- سم٤مًمٕمٛمالت رةاعمت٤مضم طمٙمؿ

وم٦م حمالً  ومتح  55 -------------------------------------------- ًمٚمٍما



 518   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 55 --------------------------------------------اًمٕمٛمٚم٦م سف طمٙمؿ

 55 ---------------------------------------------- سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اعمت٤مضمرة

 55 --------------------------------------------- سم٤مًمٍمف اعمت٤مضمرة

وم٦م ذم اعمٕمدٟمٞم٦م واًمٜم٘مقد اًمقرىمٞم٦م اًمٜم٘مقد سملم اًمتٗم٤موؾ  51 ------------------------ اًمٍما

 اًمٕمٛمٚم٦م سمٞمع قمغم احلٙمؿ يٌ٘مك هؾ أظمرى أُمقر شمدقمٛمف سمؾ وم٘مط اًمذه٥م يدقمٛمف ٓ إردين اًمديٜم٤مر أن صم٧ٌم إذا

 59 -------------------------------------------------- سم٤محلرُم٦م

 57 -------------------------------------------------- اًمت٘مًٞمط

 53 -- اًميورة سمدقمقى اعمحرُم٦م اعمٕم٤مُمالت ارشمٙم٤مب ذم اًمٜم٤مس شمقؾمع طمقل ويمٚمٛم٦م اًمت٘مًٞمط، سمٞمع طمٙمؿ

 55 ---------------------------------------- اًمثٛمـ ذم سمزي٤مدة إضمؾ سمٞمع

 17 ------------------------------------------ (اًمت٘مًٞمط) إضمؾ سمٞمع

 11 -------------------------- اًمت٘مًٞمط سمٞمع سمحرُم٦م اًم٘مقل قمغم اإليرادات سمٕمض رد

ء طمٙمؿ  19 --------------------------------------- سم٤مًمت٘مًٞمط ؾمٞم٤مرة ذا

 19 ------------------------------------------- إضمؾ ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة

 75 ----------------------------- اًمٜم٘مد ؾمٕمر سمٜمٗمس اًمت٘مًٞمط سمٌٞمع ًمٚمتج٤مر ٟمّمٞمح٦م

 75 ------------------------------------- اعمراسمح٦م سمٌٞمع اًمت٘مًٞمط سمٞمع شمًٛمٞم٦م

 78 ----------------------------- اًمت٘مًٞمط؟ سمٞمع يٌٞمح هؾ وم٘مط أضمؾ سمًٕمر اًمٌٞمع

 87 ------------------------------------------------ اًمت٘مًٞمط سمٞمع

 85 ------------------------------------------------ اًمت٘مًٞمط سمٞمع

ء طمٙمؿ  89 -------------------------------------- سم٤مٕىم٤ًمط اًمذه٥م ذا

 91 ----------------- اًمٌْم٤مقم٦م ىمٞمٛم٦م ؾمداد قمـ اعمِمؽمي شم٠مظمر قمٜمد زائد ُمٌٚمغ اؿمؽماط طمٙمؿ

سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم ذم يدظمؾ ُمٕمف اًمتٕم٤مُمؾ ومٝمؾ اًمًقق ؾمٕمر ُمـ أيمثر قمٜمده واًمًٕمر سم٤مًمت٘مًٞمط إٓ يٌٞمع ٓ شم٤مضمر

 ------------------------------------------------------- 95 

 91 ------------------------------------------------ اًمت٘مًٞمط سمٞمع

 98 ------------------------------ سمٞمٕم٦م ذم وسمٞمٕمتلم صٗم٘م٦م ذم صٗم٘متلم قمـ اًمٜمٝمل

 98 ---------------------------------- سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ اًمٜمٝمل طمدي٨م ُمٕمٜمك

 99 ----- ومٞمف إصؾ هق اًمٜمًٞمئ٦م سمٞمع ٕن سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مب ُمـ ًمٞمس اًمت٘مًٞمط سمٞمع سم٠من اًم٘مقل قمغم اًمرد

 715 ------------------------------------ (اًمت٘مًٞمط) إضمؾ ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة

 711 ------------------------------------------- اًمت٘مًٞمط سمٞمع طمٙمؿ

 718 ----------------------------------------- (اًمت٘مًٞمط) إضمؾ سمٞمع

 719 -------------------------------------- احل٤مضم٦م ًمٖمرض اًمت٘مًٞمط سمٞمع

 771 --------------------------------------- إضمؾ ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة طمٙمؿ



 519 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 771 ------------------------------------------ إضمؾ ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة

 يتقمم أن قمغم سمٞمتف، اًمرضمؾ يٌٞمع أن ذم مت٤مٟمع وٓ اًمٕمٛمران، ذم عم٤ًمقمدهتؿ ًمٚمٜم٤مس ؾُمْٚمٗم٦م احلٙمقُم٦م شم٘مرض

 751 ------------------------ ُمنموع هذا هؾ قمٜمف، سمدًٓ  إىم٤ًمط شمًديد اعمِمؽمي

 هذه وأثٜم٤مء ؾمٜمقات، ًمٕمدة اعمِمؽمي قمغم اًمثٛمـ سمت٘مًٞمط ُمٕمٝم٤م ًمٚمٕم٤مُمٚملم اًمٌٞمقت اًمنميم٤مت سمٕمض سمٞمع طمٙمؿ

 757 ------------------ اًمثٛمـ آظمر اًمنميم٦م ُمٜمف شمًتقذم طمتك اًمٌٞم٧م قمغم إجي٤مراً  يدومع اعمدة

 757 ------------------------------------------- اًمت٘مًٞمط سمٞمع طمٙمؿ

 755 ---------------------------------------- اًمت٘مًٞمط سمٞمع حتريؿ قمٚم٦م

 755 ---------------------------------------------- اًمت٘مًٞمط سمٞمع

 755 --------------------------------------------------- اخلٚمق

 757 ------------------------------------------ ًمٚمٛمًت٠مضمر ظمٚمق دومع

 758 -------------------------------- (اخلٚمق صقر إطمدى) اعمٜمٗمٕم٦م سمٞمع طمٙمؿ

 759 ---------------------------------- اعمًت٠مضمر ي٠مظمذه اًمذي اخلٚمق طمٙمؿ

 737 --------------------------------- اخلٚمق صقر سمٕمض طمقل ـمقيؾ ٟم٘م٤مش

 737 -------------------------------------------------- اخلٚمق

 735 ------------------ (اخلٚمق) خم٤مزٟمف شم٠مضمػم قمٜمد اعمٚمؽ ص٤مطم٥م يِمؽمـمٝم٤م اًمتل اعمٗمت٤مطمٞم٦م

 735 -------------------------------------------------- اخلٚمق

ئ٥م  737 -------------------------------------------------اًميا

 اًميائ٥م شم١مظمذ ٓ طمتك ًمٚمدوًم٦م يميائ٥م ًمدومٕمٝم٤م اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقك ُمـ سم٤مًمٗم٤مئدة يًٛمك ُم٤م أظمذ طمٙمؿ

 739 ---------------------------------------- إصكم ُم٤مًمف ُمـ اعمحرُم٦م

 757 --------------------------------- اًميائ٥م ًمت٘مٚمٞمؾ اًمدوًم٦م قمغم اًمتح٤ميؾ

 758 -------------------------------------------- اًميائ٥م طمٙمؿ

 751 ------------------------------ طمرام؟ اًميائ٥م دومع ًمٕمدم آطمتٞم٤مل هؾ

 دون أُمقآً  اعمًٚمٛملم قمغم شمٗمرض احلٙمقُم٦م أن سمدقمقى طمؼ سمدون أُمقال أظمذ ذم احلٙمقُم٦م قمغم اًمتح٤ميؾ

 757 ----------------------------------------- يم٤مًميائ٥م يمذًمؽ طمؼ

 755 ------------------------------ اًميائ٥م دومع ًمٕمدم احلٙمقُم٦م قمغم اًمتح٤مُيؾ

 753 ------------------------------------------ اًميائ٥م أظمذ طمٙمؿ

 755 -------------------------------------- ًمٚمدوًم٦م اًميائ٥م دومع طمٙمؿ

 751 ------------------------------------------ اًمدظمؾ ضي٦ٌم طمٙمؿ

 759 -------------------------------------------------- اإلجي٤مر

 717 ------------------------------ ًمٖمػمه ُي١َمضِمره أن حمالً  اؾمت٠مضمر عمـ جيقز هؾ



 571   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اًمذي اعمًٙمـ إجي٤مر ىمٞمٛم٦م يزيد أن قمٚمٞمف يٜمٌٖمل أنف ويرى ؿمٞمئ٤مً  ُمرشمٌف ذم يزيدوا ومل اًمديٜم٤مر ؾمٕمر ٟمزل ُمقفمػ

 717 ------------------------------ يزيد ٓ ُمرشمٌف ٕن يًتٓمٞمع ٓ ًمٙمٜمف يًت٠مضمره

 715 ------------- ذًمؽ؟ ًمف حيؾ ومٝمؾ اإلجي٤مر همػم ُم٤مًٓ  اعمًت٠مضمريـ ُمـ يٓمٚم٥م قم٘م٤مر قمغم ويمٞمؾ

 711 ------------------------------- اًمٌٞم٧م ُمـ ًمٚمٛمًت٠مضمر اح٤مًمؽ إظمراج طمٙمؿ

يم٤مت  717 ------------------------------------------------ اًمنما

يم٦م ذم اًمٖم٤مرم ُمـ  719 ---------------------------------- اًمّمقرة؟ هبذه ذا

 771 --------------------------------------- واعمْم٤مرسم٦م اًم٘مراض طمٙمؿ

 777 --------------------------- ضمٝمده قمغم أضمرة اعمْم٤مرسم٦م ذم اًمنميؽ أظمذ طمٙمؿ

يم٦م ذم اًمدظمقل طمٙمؿ يم٦م ذم اًمدظمقل وطمٙمؿ حمرُم٦م أُمقال ص٤مطم٥م ُمع ذا أُمقاًمف يزيمل ٓ ُمـ ُمع ذا

 ------------------------------------------------------ 775 

 775 ------------------------ احل٤مض اًمقىم٧م ذم اعم٤ًممه٦م اًمنميم٤مت ذم اًمنمع طمٙمؿ

يم٦م إهن٤مء  773 ------------------------- اح٤مل ُمـ ؿمٞمئ ُم٘م٤مسمؾ اًمنميؽ وإظمراج اًمنما

ٚمَّؿ ُمٕملمَّ  ُمٌٚمغ قمغم ويتٗم٘مقا  أضمرة ؾمٞم٤مرات ذيم٦م ُمع اًم٤ًمئؼ يٕمٛمؾ ًَ  771 ًمف ومٝمق زاد وُم٤م ًمٚمنميم٦م يقُمٞم٤مً  ُي

 777 --------------- اًمنميؽ؟ أو اجل٤مر هق هٜم٤م اجل٤مر هؾ (ضم٤مره سمِمٗمٕم٦م أطمؼ اجل٤مر) :طمدي٨م

 778 ------------------ ظمنا  صمؿ سم٤معمحؾ وأظمر اح٤مل سمرأس أطمدمه٤م رضمالن اؿمؽمك إذا

 781 --------------- قمٜمدهؿ اإلٟمت٤مج يٌٞمٕمقا  أن سمنمط ًمٞمزرقمقا  ُم٤ٌمًمغ اًمٗمالطملم ي٘مروقن دم٤مر

 785 ----------------------------- قمٛمٚمف قمغم أضمراً  يت٘م٤مى أن ًمٚمنميؽ جيقز هؾ

٤م ذيٙمف ذم اًمنميؽ ٓطمظ إذا  783 ------------------------------- ويمذسًم٤م همِما

 785 ----------------------------------------------- اًمذه٥م دم٤مرة

ء طمٙمؿ  787 ----------------------- ًمٌٞمٕمف اًمًٕمر ارشمٗم٤مع وىم٧م شمرسمص صمؿ اًمذه٥م ذا

 788 ------------------------------------- اعمحٚمؼ سم٤مًمذه٥م اًمتج٤مرة طمٙمؿ

ء  788 ------------------------------ ضورة سمٖمػم اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اًمذه٥م ذا

 789 ----------------------------- ضمديد؟ سمذه٥م اًم٘مديؿ اًمذه٥م اؾمتٌدال طمٙمؿ

 789 ---------------------- ًمٚمٌٞمع؟ شم٘مٞمٞمٛمف قمٜمد اًمذه٥م ُمـ اًمٗمّمقص ومّمؾ جي٥م هؾ

 797 -------------------------------------------------- اًمٕمرسمقن

 793 ----------------------------------------------- اًمٕمرسمقن سمٞمع

 795 ----------------------------------------------- اًمٕمرسمقن سمٞمع

 795 -------------------------------------------- اًمٕمرسمقن سمٞمع طمٙمؿ

 795 ----------------------------------- اًمٌٞمع ًمْمامن اًمٕمرسمقن ـمٚم٥م طمٙمؿ

 797 -------------------------------------------------- اًمديقن

 799 ------------------------ اعمديـ إرادة سمٛمحض سم٤مًمديـ اًمقوم٤مء ذم اإلطم٤ًمن ضمقاز



 577 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 511 ------------------------------- ىمْم٤مؤه ًمديف ديـ وقمٚمٞمف ُم٤مت عمـ اًمققمٞمد

 517 --------------------------------- (وشمٕمجؾ وع)سمـ اعمٕمروف اًمٌٞمع طمٙمؿ

 517 ----------------------------- اًمًداد؟ يقم أم اًمديـ يقم سمًٕمر اًمديـ ؾمداد

 517 --------------------------------------- أظمرى سمٕمٛمٚم٦م اًمديـ ىمْم٤مء

 518 --------------------------- اًم٘مٞمٛم٦م ؾمداد وىم٧م قمٜمد اًمٕمٛمٚم٦م ؾمٕمر اظمتٚمػ إذا

 571 ------------------------ ُمٜمف شمٓمققًم٤م اعمديـ أظمذه ُم٤م قمغم واًمزي٤مدة اًم٘مْم٤مء طمًـ

 577 ---------------------- ىمٞمٛمتٝم٤م ٟمزًم٧م اًمًداد ُمققمد قمٜمد صمؿ قمٛمٚم٦م آظمر ُمـ اؾمتدان

 575 ---------------------------------- واضم٥م؟ اًم٘مرض قمغم اإلؿمٝم٤مد هؾ

 571 ----------------------------- ؾم٤مومر واًمدائـ قمٚمٞمف اًمذي اًمديـ يقف مل رضمؾ

 577 -------------------------------- دائؿ اٟمخٗم٤مض هب٤م حيّمؾ سمٕمٛمٚم٦م اعمدايٜم٦م

 578 -------------------------------- قمٞمٜمل سمٌمء اًمٜم٘مدي اًمّديـ شمًديد طمٙمؿ

 578 ------------------- اًمٖمٞم٦ٌم ُمـ ًمٞمس اًمديـ ؾمداد قمغم اًم٘م٤مدر اعمامـمؾ سم٤معمديـ اًمتِمٝمػم

 ذم ُمققمد أول ذم يم٤مُمالً  اًمديـ دومع قمٚمٞمف ُيٗمرض أن طمٙمؿ ومام ُمتٗمرىم٦م، أوىم٤مت ذم ديٜمف ؾمداد قمٚمٞمف جي٥م رضمؾ

 531 ----------------------------------- ًمف يمٕم٘مقسم٦م اًمدومع قمـ شم٠مظمره طم٤مًم٦م

 531 -------------------------------- هب٤م اىمؽمض اًمتل همػم سمٕمٛمٚم٦م اًم٘مرض رد

 قمٚمٞمف اعمدقمك ُمـ اح٤مل خيتٚمس أن -اًمدائـ– اح٤مل يدقمل عمـ شمٞمن وم٢مذا ًمٚمدائـ ُم٤مًٓ  قمٚمٞمف أن يٜمٙمر ُمديـ

 535 -------------------------------------- ذًمؽ؟ ًمف حيؼ ومٝمؾ إذٟمف سمٖمػم

 531 ------------------------- سمف؟ اًمقوم٤مء جي٥م هؾ إُمريٙمٞم٦م احلٙمقُم٦م ُمـ اًم٘مرض

 537 ---------------------------------------- سمٞمٕمٝم٤م قمـ اعمٜمٝمل إقمٞم٤من

 539 ----------------------------------------- واًمًٜمقر اًمٙمٚم٥م صمٛمـ

 555 --------------------------------- اًمّمٞمد يمٚم٥م قمدا اًمٙمالب سمٞمع طمرُم٦م

 555 -------------------------------------------- اخلٛمر سمٞمع حتريؿ

 553 --------------------- سمٞمٕمف قمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل هنك اًمذي اح٤مء شمٕمريػ

 555 ------------------------------------------------ اًمرسمح ٟم٦ًٌم

 557 ------------------------------------ اًمنمع ذم ُمٕمٞمٜم٦م ٟم٦ًٌم ًمٚمرسمح هؾ

 558 ----------------------------- اًمدوًم٦م شمًٕمػم سمٖمػم ًمٚمًٚمٕم٦م اًمت٤مضمر سمٞمع طمٙمؿ

 559 --------------------------------- إؾمٕم٤مر رومع قمغم اًمتج٤مر اشمٗم٤مق طمٙمؿ

 551 ------------------------------------------- اًمرسمح حتديد طمٙمؿ

 557 ------ اعمِمؽميـ يم٤مهؾ شمث٘مؾ أرسم٤مح ووع ذم اًمتقؾمع حمدوًدا ًمٞمس اًمرسمح سم٠من اًم٘مقل ُمٕمٜمك ًمٞمس

 557 --------------------------------------------- اًمتًٕمػم طمٙمؿ

 557 -------------------------------------------- اًمرسمقي٦م إصٜم٤مف



 575   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 559 -------------------------------------------- اًمرسمقي٦م إصٜم٤مف

 511 ---------------------------------- سمٌٕمض سمٕمْمٝم٤م اًمرسمقي٦م إصٜم٤مف سمٞمع

 517 ---------------------- همػمه٤م ...(واًمٗمْم٦م اًمذه٥م) اًمرسمقي٤مت سم٠مصقل شمٚمحؼ هؾ

 515 ---------------------------------- سمٌٕمض سمٕمْمف سمٞمع حيرم اًمذي اًمذه٥م

 513 --------------------------------------------- قمٜمده ًمٞمس ُم٤م سمٞمع

 515 ------------------------------------- قمٜمده ًمٞمس ُم٤م اًمرضمؾ سمٞمع طمٙمؿ

 511 --------- قمٜمده ًمٞمس ُم٤م سمٞمع ذم يدظمؾ هؾ آشمٗم٤مق قمغم غُمٌٚم ودومع ُمٕمٞمٜم٦م ؾمٚمٕم٦م صٜم٤مقم٦م ـمٚم٥م

 517 ----------------------------------اًم٤ٌمئع؟ حيزه مل ُم٤م سمٞمع قمغم يؽمشم٥م ُم٤مذا

 517 --------------------------------------- حيزه مل ُم٤م اًمت٤مضمر سمٞمع طمٙمؿ

 519 -------------------------------------------------- اًمتقرق

 577 ---------------------------------------------- اًمتقرق طمٙمؿ

ق سمٞمع  577 ----------------------------------------------- اًمتََّقرُّ

 573 ---------------------------------------------- اًمَتقّرق طمٙمؿ

ء اًمققمد  575 ---------------------------------------------- سم٤مًمنما

ء اعمُْٚمِزم اًمققمد قمغم اعمٌٜمل اًمٌٞمع قم٘مد طمٙمؿ  577 ---------------------------- ًمٚمنما

ءو اًمٌٞمع ذم ُمٚمزم اًمققمد هؾ  577 ------------------------------------ اًمنما

 578 --------- يِمؽمي عمـ ظمّماًم  يْمع أطمٞم٤مٟم٤م ًمٙمٜمف اًمٜم٘مد ؾمٕمر سمٜمٗمس اًمت٘مًٞمط يٌٞمع اًمت٤مضمر يم٤من إذا

 587 -------------------------------------------------- إؾمٝمؿ

 ذيم٦م ُمثؾ اًمِمٕم٥م، ُمّمٚمح٦م ذم مم٤م وهمػمه٤م آؾمتٝماليمٞم٦م اجلٛمٕمٞم٤مت ُمـ أؾمٝمؿ يِمؽمي ُمـ طمٙمؿ ُم٤م

 583 -------------------------------------------- واعمٞم٤مه؟ اًمٙمٝمرسم٤مء

 583 --------------------------------------------- اًمنميم٤مت أؾمٝمؿ

 585 ------------------------------------------ سم٠مظمرى اًمًٞم٤مرة ُم٤ٌمدًم٦م

 587 -------------------------- اجلقدة وم٤مرق دومع ُمع سم٠مظمرى اًمًٞم٤مرة ُم٤ٌمدًم٦م طمٙمؿ

 587 --------------------------- اًمٗم٤مرق؟ سمدومع ؾمٞم٤مرشملم سملم اعم٘م٤ميْم٦م سمٞمع طمٙمؿ ُم٤م

 587 ---------------------- اًمٗم٤مرق؟ دومع ُمع سم٤مًم٘مديٛم٦م اجلديدة اًمًٞم٤مرة اؾمتٌدال طمٙمؿ

 589 --------------------------------------------------- اًمٖمرر

 597 ------------------------------------------- اعمج٤مزوم٦م سمٞمع طمٙمؿ

 597 ------------------------- ًمٚمٖمرر اعم١مدي اًمقضمف قمغم حمٛمقل اعمخ٤مسمرة قمـ اًمٜمٝمل

 595 ------------------------------------- ُمٜمف يًتثٜمك وُم٤م اًمٖمرر شمٕمريػ

 593 --------------------------------------------------- اخلٞم٤مر

 595 ------------------------------------------- اًمنمط ظمٞم٤مر ضمقاز



 573 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 595 --------------------------------------- خُيدع عمـ أج٤مم صمالصم٦م اخلٞم٤مر

 597 --------------------------------------- صالطمف سمدو ىمٌؾ اًمثٛمر سمٞمع

 599 --------------------------------------- صالطمف سمدو ىمٌؾ اًمثٛمر سمٞمع

 313 ؟..اًمٕم٤مه٦م ُمـ شمٜمجق طمتك اًمثامر سمٞمع قمـ هنك وؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن طمدي٨م يّمح هؾ

 315 ----------------------------------------------- إرض يمراء

 317 ---------------------------------- اًمٖمرر اٟمتٗمك إذا إرض يمراء ضمقاز

 317 ------------------------------------ وزرقمٝم٤م إرض اؾمتئج٤مر ضمقاز

 318 ----------------------------------------- اعمخ٤مسمرة قمـ اًمٜمٝمل قمٚم٦م

 318 -------------- اًمٖمرر ًمزوال إرض مجٞمع ُمـ خيرج مم٤م ُمًٛمك ىمًؿ قمغم اعمزارقم٦م ضمقاز

 319 ---------------------------------- ومٞمف همرر ٓ ومٞمام إرض يمراء ضمقاز

 371 - اًمٜمزاع إمم قم٤مدة شم٘ميض اًمتل اًمٗم٤مؾمدة اًمنموط ُمـ ذط وضمد إذا سمام ُم٘مٞمد إرض يمراء قمـ اًمٜمٝمل

 373 ------------------------------------------ ُمتٗمرىم٦م وُم٤ًمئؾ صقر

 375 ------- قمٜمف قمقو٤مً  ؾمامه ُم٤م همػم ي٠مظمذ أن ًمف ومٝمؾ اعمٌت٤مع وأىم٤مًمف اعمٌٞمع شمًٚمٞمؿ قمـ اًم٤ٌمئع قمجز إذا

 375 ------------------------------------ سمٞمع ذم ذـملم قمـ اًمٜمٝمل ُمٕمٜمك

 375 ------------------------------------------- اعمحرُم٦م اًمٌٞمقع ُمـ

 377 ------------------------ اًمٌدل وضمقب ُمع ًميورة اًمٖمػم ُم٤مل ُمـ إيمؾ ضمقاز

 378 ---------------- سمثٛمٜمف إٓ أظمذه ًمف ومٚمٞمس ُمتٝمؿ همػم رضمؾ قمٜمد اعمنوق ُم٤مًمف وضمد ُمـ

 379 --------------- ُم٤مًمف ذم واضم٦ٌم سمح٘مقق ُمتٕمٚمؼ وهق ُم٤مًٓ  سمٕمده ظمٚمػ عمـ اًمِمديد اًمققمٞمد

 351 ------------------------------- سمف أطمؼ ومٝمق رضمؾ قمٜمد ُم٤مًمف قملم وضمد ُمـ

 357 --------------------------------- صحٞمح ذط :اعمٌٞمع ذم صٗم٦م اؿمؽماط

 355 --------------------------- إـمالىمف قمغم ًمٞمس شٕبٞمؽ وُم٤مًمؽ أن٧م» طمدي٨م

ٚمٕم٦م ًمف ؾمٞمجٚم٥م أنف اعمِمؽمي أظمؼم ٕمر اًم ٕمر وضمده٤م قمٜمٝم٤م سمح٨م وح٤م ُمٕملم سم ٕمر ُمٜمف ي٠مظمذ ومٝمؾ أرظمص سم ٕرظمص؟ أم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ اًم ا

 ----------------------------------------------------- 355 

 اًمًٕمر ُمـ أرظمص سمًٕمر يِمؽمُّي٤م أن قمغم اًم٤ٌمئع ومقاومؼ ًمٚم٤ٌمئع يٕمٞمده٤م أن ًمف سمدا صمؿ سمْم٤مقم٦م اؿمؽمى رضمؾ

 353 ----------------------------------------------- سمف سم٤مع اًمذي

 355 ---------------------------------- ؾمٕمره٤م ُمـ سم٠مىمؾ ٟم٘مًدا اًمِمٞمٙم٤مت سمٞمع

ء جيقز هؾ  351 ----------------------------------- اعم٘مٚمدة اح٤مريم٤مت ذا

 359 ----------------------------------------- ُمقزوٟم٦م طمٞم٦م اًمِم٤مه سمٞمع

ء طمٙمؿ  359 -------------------------------------- اعمًٚمؿ همػم ُمـ اًمنما

 331 ----------------------------------- وم٤ٌمقمف همٜمٛمف ُمع صٖمػما  شمٞم٤ًم وضمد

 331 --------------------------ؾمٕمره٤م زاد صمؿ ىمديؿ سمًٕمر سمْم٤مقم٦م اّدظمر عمـ اًمزي٤مدة



 575   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 337 --------------- اح٤مل ُمـ ُمٌٚمغ أظمذ ُم٘م٤مسمؾ اعمقاـمٜملم ًمٖمػم دم٤مري ؾمجؾ اؾمتخراج طمٙمؿ

 333 ---------------------------- (!اإلؾمالُمٞم٦م آؿمؽمايمٞم٦م) اًمٌٕمض ؾمامه ُم٤م طمقل

 إقم٤مدة يٚمزُمف ومٝمؾ احل٤مومٚم٦م شمٕمٓمٚم٧م اًمٓمريؼ وؾمط ذم صمؿ اًمًٗمر أضمرة اًمريم٤مب ُمـ أظمذ طم٤مومٚم٦م ؾم٤مئؼ

 337 ------------------------------------------------- أُمقاهلؿ؟

 338 ----------------------------------- وًمده؟ ُم٤مل أظمذ ذم طمؼ ًمٚمقاًمد هؾ

 339 --------------- ديٜمٞم٦م ودروس سمٛمح٤مضات اًمٙمريؿ اًم٘مرآن أذـم٦م قمغم اًمتًجٞمؾ طمٙمؿ

 351 ------------------------------------------ اًمٙمقسمقٟم٤مت سمٞمع طمٙمؿ

 357 ------------------------------ إذهنؿ دون وسمٞمٕمٝم٤م اًمٖمػم يمت٥م شمّمقير طمٙمؿ

 355 ------------------------------------- اًمٙمت٥م ريع وراء ُمـ اًمتٙم٥ًم

 357 ------------------------------------------ احلج٤مم يم٥ًم طمٙمؿ

 357 ---------------------------------------------- احلج٤مُم٦م أضمرة

 359 ---------------------------- ُمٜمٗمٕمتٝم٤م ُمـ آؾمتٗم٤مدة سمٕمد اًمًٚمٕم٦م إقم٤مدة طمٙمؿ

 355 ---------------------------- !ب؟إ زوضم٦م ح٤مل اًمزوج اسمـ هىم٦م جيقز هؾ

 355 ----------------------------------------- (اإليِم٤مرب) سمٞمع طمٙمؿ

 353 ---------------------------- إؾمقاق ذم ٟمراه٤م اًمتل اعمٜمٙمرات ُمـ ُمقىمٗمٜم٤م ُم٤م

 353 --------------------------- سم٤معمٙم٤ميٞمؾ اعمديٜم٦م وأهؾ سم٤معمقازيـ أقمٚمؿ ُمٙم٦م أهؾ

ٚمَّؿ سمٞمع يّمح هؾ ًَ  355 ------------------------ قمٜمف آقمتٞم٤مض أو ىمٌْمف ىمٌؾ ومٞمف اعمُ

 355 ------------------------------------------- [:ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 355 ------------------------------------------------- اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م

ء قمغم اجلقائز ووع وطمٙمؿ اخلػمي سم٤مًمٞم٤مٟمّمٞم٥م يًٛمك ُم٤م طمٙمؿ  357 ------------ اًمٌْم٤مئع ذا

 359 -------------------------------------------------- اجلامرك

 317 --------------- اًمٌْم٤مقم٦م قمغم مج٤مرك أظمذ قمدم ُم٘م٤مسمؾ اجلامرك عم١ًمول ُم٤مزم ُمٌٚمغ إقمٓم٤مء

 317 ------------------ دومٕمٝم٤م ُمـ اًمت٤مضمر يتٝمرب ًمٙمل اجلامرك عم١ًمول هدي٦م إقمٓم٤مء طمٙمؿ

 313 ----------------------------------- اعمحرُم٦م اعمٙمقس ُمـ اجلامرك هؾ

 375 ------------------------------------- اجلامرك دائرة ذم اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ

ؤه٤م جيقز هؾ اجلامرك شمّم٤مدره٤م اًمتل اًمٌْم٤مئع  375 ---------------------- وسمٞمٕمٝم٤م؟ ذا

 375 -------------------------------- اجلامرك ُمـ ًمٚمتٝمرب رؿمقة إقمٓم٤مء طمٙمؿ

 375 ------------------------------------------ اًمُؼ َُرب قمغم أضمرة أظمذ

 377 --------------------------- وأؿم٤ٌمهٝم٤م اإلُم٤مُم٦م ويمذا اًم٘مرآن، ًمتٕمٚمٞمؿ اًمَتَقفمُّػ

 378 -------------------- وحتٗمٞمٔمف وقمٚمقُمف اًم٘مرآن إوٓد شمٕمٚمٞمؿ قمغم إضمر أظمذ طمٙمؿ

 385 ----------------------------------------- إذان قمغم إضمر أظمذ



 575 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 387 ------------------ اًمراشم٥م ُمـ ؿمئ وإقمٓم٤مئف سم٤مًمٜم٤مس ًمٚمّمالة همػمه اإلُم٤مم إٟم٤مسم٦م طمٙمؿ

 388 ----------------------------------- واًمت٠مذيـ اإلُم٤مُم٦م قمغم إضُمرة أظمذ

 391 -------------------- اًمتجقيد قمٚمؿ أو اًم٘مرآين شمٗمًػم شمٕمٚمٞمؿ قمغم إضمرة أظمذ طمٙمؿ

 399 ----------------------- اإلؾمالُمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن عمدرد إضمرة أظمذ

 515 -------------------------------------------------- اًمت٠مُملم

 517 ---------------------------------------- اًمٜمٗمس قمغم اًمت٠مُملم طمٙمؿ

 517 ---------------------------------------------- اًمت٠مُملم طمٙمؿ

 571 -------------------------- أيمثر ُم٤ٌمًمغ ٓؾمتخراج اًمت٠مُملم ذيم٦م قمغم اًمتح٤ميؾ

 577 -------------------------------------- اًمًٞم٤مرات قمغم اًمت٠مُملم طمٙمؿ

 575 ---------------------------- اًمًٞم٤مرات ًم٘م٤مئدي آوٓمراري اًمت٠مُملم طمٙمؿ

 573 ---------------------------- آضمتامقمل اًمت٠مُملم ـمريؼ قمـ اًمدي٦م أظمذ طمٙمؿ

ٌَؾ ُمـ أظمذه جيقز هؾ اإلضم٤ٌمري اًمت٠مُملم  575 -------------- سم٤مخلٓم٠م؟ أطمًدا ىمتؾ إذا اًم٤ًمئؼ ىِم

 575 ----------------------------------------- اًمت٠مُملم ذيم٤مت طمٙمؿ

 571 ---------------------------------------------- اًمت٠مُملم طمٙمؿ

 579 ------------------- اًمًٞم٤مرات؟ سملم احلقادث طم٤مًم٦م ذم اًمتٕمقيض ُم٤مل أظمذ طمٙمؿ ُم٤م

 579 ----------------------------------------- اًمِم٤مُمؾ اًمت٠مُملم طمٙمؿ

 579 ---------- سمٞمٕمٝم٤م صمؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمت٠مُملم وىمٌض سمْم٤مقم٦م شمٚمػ سم٢مدقم٤مء اًمت٠مُملم ذيم٤مت قمغم اًمتح٤ميؾ

 557 -------------------------------------------------- اًمرؿمقة

 553 ---------------------------------------------- اًمرؿمقة يمٗم٤مرة

ؾ ٓ طمؼ جلٚم٥م ضم٤مئزة اًمرؿمقة هؾ  553 --------------------------- هب٤م؟ إٓ حُيَّمَّ

 559 ---------------------------------------- اعمحّرُم٦م اًمرؿمقة و٤مسمط

 537 ------------------------------------------- وو٤مسمٓمٝم٤م اًمرؿمقة

 533 --------------------------------- ُمٖمتّم٥م طمؼ إلظمراج اًمرؿمقة طمٙمؿ

 535 ------------------ رؿمقة دون شُم٘م٣م ٓ ُمّم٤مًمح ًمتٞمًػم اوٓمراراً  اًمرؿمقة دومع طمٙمؿ

 535 -------- ًمٚمٌٚمدي٦م اح٤مل ُمـ ُمٌٚمغ إقمٓم٤مء ُم٘م٤مسمؾ ُمرظمص همػم ُمٙم٤من أوذم اًمدوًم٦م أُمالك ذم اًمٌٜم٤مء

 537 ----------- اًمدوًم٦م اقمتٛمدشمف اًمذي اًمٙمٝمرسم٤مء ؾمٚمؽ ُمٙم٤من ًمتٖمٞمػم اًمٙمٝمرسم٤مء عمقفمػ ُمٌٚمغ دومع

 539 ------------------------------------------------- آطمتٞم٤مل

 أهنؿ قمغم ومٕم٤مجلٜم٤مهؿ قمالضًم٤م حيت٤مضمقن وم٘مراء ووضمدٟم٤م اًمدوًم٦م سم٘م٤مٟمقن جم٤مٟم٤مً  يٕم٤مجلقن اًمٕمًٙمريقن يم٤من إذا

 557 ------------------------------------------------ قمًٙمريلم

 557 --------------------- ًمٚمٗم٘مػم أرظمص سمًٕمر اًمدواء قمغم ًمٚمحّمقل آطمتٞم٤مل طمٙمؿ



 571   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اعمٌٚمغ هذا سمٍمف ومهٞم٦م وم٤مشمقرة هلؿ وم٠مطمي ُمٕملم سمٛمٌٚمغ شم٠مثٞم٨م سمدل اًمٕمٛمؾ قمغم اعم١ًموًملم ُمـ أظمذ رضمؾ

ء ذم  555 -------------------- إث٤مث ذم ُمٜمف ضمزًءا إٓ يٍمف مل أنف واًمقاىمع إث٤مث ذا

 555 ----------------------------------------- إضم٤مزة ٕظمذ آطمتٞم٤مل

 555 ------------------------------------ اًمدوًم٦م ُمـ ُمٜمح٦م ٕظمذ اًمتح٤ميؾ

 551 ---------------------------- ـم٤مًم٥م ًم٘مٌقل اجل٤مُمٕم٦م إدارة قمغم اًمتح٤ميؾ طمٙمؿ

 558 ------------------- اًمٕمٛمؾ قمـ ًمٚمٕم٤مـمٚملم اعمخّمّم٦م اح٤مًمٞم٦م اعم٤ًمقمدة ٕظمذ اًمتح٤ميؾ

 558 -------------------------- اًمٚمحٞم٦م؟ سمحٚمؼ ي١مُمر مل إذا اجلٞمش دظمقل جيقز هؾ

 553 -------------------------------------------- اًمراشم٥م سمٞمع طمٙمؿ

 555 ---------------------------------------------- اًمت٠مُملم طمٙمؿ

 559 ------------------------------------------------- إتٕم٤مب

 517 ------------------- اًمزسم٤مئـ ًمف جيٚم٥م عمـ (اًمٌٞمع ُمـ ٟم٦ًٌم) أتٕم٤مسًم٤م اًمت٤مضمر إقمٓم٤مء طمٙمؿ

ء اجلقائز  513 ------------------------------------------ اًمٌْم٤مئع ًمنما

 515 ------------------------------ اًمٌْم٤مئع طمريم٦م ًمتِمجٞمع ضمقائز إقمٓم٤مء طمٙمؿ

 511 -------------------------- واهلداي٤م اعمٕمروو٦م اًمٌْم٤مئع ُمع شمقوع اًمتل اجلقائز

 518 ----------------------------------- ضمقائز ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٙمقسمقٟم٤مت طمٙمؿ

 577 ------------------------------------------------- اًمًٛمنة

 573 --------------------------------------- سم٤مًمًٛمنة يٕمرف ُم٤م طمٙمؿ

 573 --------------------------------------------- اًمًٛمنة طمٙمؿ

 575 - ضم٤مئزة اًمّمقرة هذه ومٝمؾ اًمرسمح ُمـ ٟم٦ًٌم ي٠مظمذ أن قمغم ُم٤م، ًمت٤مضمر زسم٤مئـ سمتقومػم ؾمٛم٤ًمر ي٘مقم أطمٞم٤مٟم٤م

 ويْمع ومٞمِمؽمُّي٤م ًمف سم٢مطمْم٤مره٤م اًمت٤مضمر ويٕمده قمٜمده جيده٤م ومال ؾمٚمٕم٦م قمـ سمحث٤مً  شم٤مضمر إمم اعمِمؽمي يذه٥م

 575 ------------------------------------ ضم٤مئز؟ هذا ومٝمؾ رسمح ٟم٦ًٌم قمٚمٞمٝم٤م

 577 -------------------------- شمقاـم١م سمدون اًمًٛم٤ًمر ُمـ ؿمٞمًئ٤م اًمقيمٞمؾ أظمذ طمٙمؿ

 578 ---------------------------------------------- اًم٘م٤ًمُم٦م طمٙمؿ

 587 --------------------------------------------- آئتامن سمٓم٤مىم٤مت

 583 ----------------------------------------- اإلئتامن سمٓم٤مىم٤مت طمٙمؿ

 585 ------------------------------------------- آئتامن سمٓم٤مىم٦م طمٙمؿ

 597 ------------------------------------------------- اعمرشم٤ٌمت

 593 -------------------------------------------- اًمراشم٥م سمٞمع طمٙمؿ

 ومٝمؾ اخلٓم٠م ـمريؼ قمـ راشمٌف ذم زائداً  ُمٌٚمًٖم٤م وضمد صمؿ اًمنميم٦م ُمـ أقمامًمف سمٕمض قمغم أضمًرا  ُيْٕمطَ  مل ُمقفمػ

 599 ---------------------------------------- هلؿ؟ يرده أم اعمٌٚمغ ي٠مظمذ

 511 -------------------- ًمّم٤محلٝم٤م إضمرة ُمـ ٟم٦ًٌم إضمقر شمًٚمٞمؿ ُمٙم٤مشم٥م ظمّمؿ طمٙمؿ



 577 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٝمرس اعمحتقي٤متوم 

 517 ---- احلج٤مج ُمع خيرج طمٞمٜمام سم٤مٕوىم٤مف يٕمٛمؾ اًمذي اإلداري أو اعمرؿمد ي٠مظمذه اًمذي اعمٌٚمغ طمٙمؿ

 515 ------------------------------ ًمٚمٕم٤مُمؾ؟ شمٕمٓمك اًمتل اإليمراُمٞم٦م أظمذ طمٙمؿ

 515 -------------------------------------------- اعمحتقي٤مت ومٝمرس
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